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Му зеј африч ке умет-
но сти у са рад њи са 
Фа кул те том за кул ту-

ру и ме ди је и Ге рон то ло шким 
дру штвом Ср би је осми слио 
је дру штве но од го во ран про-
је кат „МАУ за све, сви у МАУ, 
по се бан про грам за ста ри је 
осо бе” ко јим се под сти че ин-
те гра ци ја и ак тив но уче шће 
ста ри јих осо ба у кул тур ним 

про гра ми ма. Про је кат су по-
др жа ле ор га ни за ци је „Бал кан-
ска му зеј ска мре жа” и „Кул-
тур но на сле ђе без гра ни ца” и 
Вла да Швед ске.

Про гра ми му зе ја на ме ње ни 
су свим за јед ни ца ма и ста ро-
сним гру па ма, али мно ге уста-
но ве не ма ју про стор при ла-
го ђен осо ба ма са оте жа ним 
кре та њем. Ка ко би учи ни ли 
про грам ске са др жа је до ступ-
ним и при сту пач ним и ста-
ри јим су гра ђа ни ма и ка ко би 
им олак ша ли кре та ње кроз 
из ло жбе ну по став ку у Му зе ју 
африч ке умет но сти, ини ци ра-
на је из ра да спе ци јал них ру-
ко хва та. У на ред ном пе ри о ду 
ку сто си Му зе ја и сту ден ти-во-
лон те ри Фа кул те та за кул ту ру 
и ме ди је по се ти ће до мо ве Ге-
рон то ло шког цен тра Бе о град 
где ће пред ста ви ти му зеј ске 

про гра ме и одр жа ти по себ не
ра ди о ни це ва ја ња у гли ни.   

– Циљ овог про гра ма је ства-
ра ње дру штве но-од го вор ног
и ин клу зив ног му зе ја ко ји ће
ак тив но до при не ти ре ша ва њу
про бле ма со ци јал не ис кљу че-
но сти са ко ји ма се сва ко днев-
но су о ча ва ју при пад ни ци ста-
ри је по пу ла ци је и осо бе са ин-
ва ли ди те том, али и дру ге мар-

ги на ли зо ва не гру пе. Не ма ње
ва жни раз ло зи су и раз ве ја-
ва ње пред ра су да о ста ри ма,
уна пре ђе ње ква ли те та жи во та
ста ри јих ли ца, али и по ди за ње
све сти у дру штве ној за јед ни ци
и ме ди ји ма о про бле ми ма са
ко ји ма се ове осо бе су сре ћу
у сва ко днев ном жи во ту. Ве ру-
је мо да ће мо у то ме ус пе ти и
да ће мо до при не ти ства ра њу
но ве пу бли ке ко ја ће ак тив но
уче ство ва ти у ра ду Му зе ја, на
обо стра но за до вољ ство – ис-
ти че др Ма ри ја Алек сић, в. д.
ди рек то ра Му зе ја.

Пр ва ра ди о ни ца одр жа на
је по чет ком ју ла у До му „Бе-
жа ниј ска ко са”. Ко ри сни ци ма
До ма исто ри јат и про гра ме
Му зе ја пред ста ви ла је Ма ри ја
Ли чи на, ку стос, док је Ми ли-
ца Јо си мов, ва јар, уз по моћ
сту де на та-во лон те ра Сте фа на

Јов чи ћа и Жељ ка Ја чи ћа, по-
ка за ла тра ди ци о нал не тех ни-
ке из ра де африч ких по су да. 
Том при ли ком тим Му зе ја по-
кло нио је уче сни ци ма ра ди-
о ни це руч но из ра ђен ћуп са 
по клоп цем, ре пли ку пред ме-
та на ро да Бам ба ра из Ма ли-
ја ко ји је из ло жен на стал ној 
по став ци. У знак за хвал но сти, 
Ми ми ца Џа ко вић, за ду же на за 

ор га ни за ци ју кул тур но-за бав-
них ак тив но сти До ма, уру чи-
ла је спе ци јал не по кло не ко је 
су за го сте из Му зе ја африч ке 
умет но сти из ра ди ли са ми ко-
ри сни ци До ма. 

У на ред ним ме се ци ма сле де 
ра ди о ни це у оста лим уста но-
ва ма овог ти па у окви ру Ге рон-
то ло шког цен тра Бе о град, док 
ће у но вем бру – на кон по став-
ке по себ них рам пи и ру ко хва-
та – би ти ор га ни зо ван груп ни 
до ла зак ко ри сни ка из свих до-
мо ва у Му зеј, уз во ђе ње кроз 
стал ну по став ку и те мат ску 
из ло жбу. Од де цем бра Му зеј 
африч ке умет но сти уве шће 
по се бан, бес пла тан тер мин 
са про гра мом при ла го ђе ним 
на шим ста ри јим су гра ђа ни ма 
– би ће то пр ви че твр так у ме-
се цу од 10 до 12 ча со ва.

М. А.

МУ ЗЕЈ АФРИЧ КЕ УМЕТ НО СТИ ЗА СТА РИ ЈУ ПО ПУ ЛА ЦИ ЈУ

Ства ра ње но ве пу бли ке
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Но ви елек трон ски сер ви си 
РФ ПИО ко ји ма је гра ђа-
ни ма омо гу ће но да пре ко 

веб-сај та Фон да пре да ју зах тев за 
из да ва ње ра зних вр ста по твр да 
или из ра чу на ју ка да ће мо ћи да 
оду у пен зи ју про мо ви са ни су 
16. ју ла у За је ча ру. Про мо ци ји су 
при су ство ва ли ми ни стар за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња Алек сан дар Ву лин, 
ру ко во ди о ци Фон да ПИО: Бра-
ни слав Ми тро вић, пред сед ник 
Управ ног од бо ра РФ ПИО, Дра га-
на Ка ли но вић, ди рек тор ка Фон-
да, др Алек сан дар Ми ло ше вић, 
по моћ ник ди рек то ра, др Ди ка 
Ка је вић, ди рек тор Сек то ра за ме-
ди цин ско ве шта че ње, Ра ди во је 
Па вић, в.д. ди рек то ра Сек то ра ИТ, 
Оли ве ра Ран ђе ло вић, ди рек тор-
ка Фи ли ја ле За је чар, као и чел ни 
љу ди окру га и гра да За је ча ра.

Ми ни стар Алек сан дар Ву лин 
је том при ли ком на гла сио да је 
за ис пла ту пен зи ја се дам ми ли-

јар ди ди на ра ма ње по ву че но из 
бу џе та Ср би је, а да је се дам ми-
ли јар ди ди на ра упла ти ла при-
вре да ко ја ра ди.

– Број рад ни ка на пла ти у јав-
ном сек то ру сма њио се за око 
40.000, од ка да је уве де на за бра-
на за по шља ва ња, али се из ре-
ал ног сек то ра до да нас за по сли-
ло ви ше од 47.000 љу ди, ко ји су 
но во при ја вље ни оси гу ра ни ци у 
Фон ду ПИО. То је до бра вест за 
сва ког од нас и то го во ри да нам 
при вре да по ла ко али си гур но 

иде на бо ље и оздра вљу је и да 
све ме ре ко је смо по кре ну ли да ју 
сво је ре зул та те. Али оно што тре-
ба да ра ду је све нас ко ји је смо и 
ко ји ни смо пен зи о не ри, је сте то 
да се до при но си из при вре де у 
Фонд ПИО сли ва ју знат но ве ћим 

ин тен зи те том. Oд по чет ка ове го-
ди не до да нас упла ће ни до при-
но си су по ве ћа ни из ме ђу осам 
и де вет од сто, за ви си од ме се ца 
до ме се ца, што го во ри о по ве ћа-
њу за по сле но сти, о то ме да на ша 
при вре да по ла ко али си гур но 
оздра вљу је. Да је то та ко, ста ти-
сти ка мо же да ла же, али бро је ви 
и но вац не. То зна чи да смо ми од 
по чет ка го ди не до да нас по ву кли 
се дам ми ли јар ди ди на ра оба ве-
зних до та ци ја, ко је је тре ба ло да 
нам бу ду упла ће не, са да ни су јер 

ни је би ло по тре бе, при вре да је
то на док на ди ла и упла ти ла сво је
до при но се – ис та као је ми ни стар
Ву лин у За је ча ру.

Ми ни стар Ву лин је на гла сио
да је основ ни за да так да се што
ефи ка сни је бу де на услу зи ко-
ри сни ци ма и да је ово на пре дак
у том сми слу.

– Фонд ПИО и Ми ни стар ство
на чи јем сам че лу, ко ри сте ћи
са вре ме не ме то де по сло ва ња,
по јеф ти њу ју по ступ ке, убр за ва-
ју их и чи не до ступ ни јим сви ма.
Гра ђа ни не мо ра ју ви ше да до-
ла зе до цен тра ле, ни ти да гу бе
вре ме, до вољ но је да по ша љу
зах тев и све што по ша љу као
зах тев у елек трон ској фор ми,
до би ће у ро ку од пет рад них
да на. Но во је и то да сви ко је
ин те ре су је ка да ће пре ма за-
кон ским про пи си ма мо ћи да се
пен зи о ни шу са да то мо гу бр зо
и јед но став но да из ра чу на ју на
сај ту Фон да где је за то по ста-
вљен кал ку ла тор – об ја снио је
ми ни стар Ву лин.

Ди рек тор ка Ре пу блич ког
фон да ПИО Дра га на Ка ли но вић
на гла си ла је да је но ви елек-
трон ски сер вис омо гу ћен на
це лој те ри то ри ји Ср би је, у свим
фи ли ја ла ма ПИО и да гра ђа ни
мо гу из сво јих ку ћа да под не су
зах те ве за све по тре бе и за сва
пра ва ко ја оства ру ју у Фон ду.

– На овај на чин смо олак ша ли
оства ри ва ње пра ва, наш основ-
ни циљ је да гра ђа ни што пре

до би ју пра ва ко ја оства ру ју у
Фон ду, и на што лак ши на чин, а
то је упра во омо гу ће но по сред-
ством ових елек трон ских сер-
ви са – ис та кла је ди рек тор ка
Ка ли но вић.

Ди рек тор ка Фи ли ја ле За је-
чар Ре пу блич ког фон да ПИО
Оли ве ра Ран ђе ло вић по зва ла
је гра ђа не да се на зва нич ном
сај ту РФ ПИО упо зна ју с ко ри-
снич ким сер ви сом и апли ка ци-
ја ма, до ступ но шћу, по твр да ма и
уве ре њи ма из ПИО.

– Ми смо у Фи ли ја ли од по-
чет ка го ди не из да ли ви ше од
10.000 раз ли чи тих по твр да и
уве ре ња, што на шал те ри ма,
што из ма тич не еви ден ци је, та-
ко да сма трам да ће ова мо гућ-
ност – да се елек трон ски пре да-
ју зах те ви за по твр де умно го ме
пред ста вља ти олак ша ње и на-
шим су гра ђа ни ма, али и за по-
сле ни ма. О то ме већ све до че
ко ри сни ци и оси гу ра ни ци ко ји
сва ко днев но до ла зе код нас, па
и код ме не, јер зна ју да не мо-
ра ју да че ка ју отво ре на вра та
че тврт ком и по што су већ на
на шем сај ту ви де ли да по сто ји
ова мо гућ ност, елек трон ски су
упу ти ли зах те ве. Мо гу да ка жем
да су сви ко ји ових да на до ла зе
ја ко за до вољ ни због ових но вих
мо гућ но сти и ка жу да им то по-
јед но ста вљу је жи вот – на ве ла
је Оли ве ра Ран ђе ло вић, ди рек-
тор ка за је чар ске Фи ли ја ле.

В. Ана ста си је вић

У ЗА ЈЕ ЧА РУ ПРО МО ВИ СА НИ НО ВИ ЕЛЕК ТРОН СКИ СЕР ВИ СИ ФОН ДА

До по твр де пре ко ин тер не та

Представљању нових сервиса присуствовао ми ни стар Александар Ву лин 
са руководиоцима РФ ПИО

Гра ђа ни 
не мо ра ју да 

до ла зе 
до ма тич них 

фи ли ја ла, 
до вољ но је да 

по ша љу зах тев 
у елек трон ској 

фор ми 
и тра же на 

по твр да 
че ка ће их 

на шал те ру

Корисници преузели поручене потврде на шалтеру Зајечарске
филијале
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актуелноактуелно

Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње,
бо рач ка и со ци јал на пи та ња пре по-
ру чи ло је свим ор га ни ма др жав не

упра ве да у по ступ ци ма јав них на бав ки, где
год за то има усло ва, спро во де ре зер ви са не
јав не на бав ке, да би се упо сли ла пред у зе ћа
ко ја рад но оспо со бља ва ју, про фе си о нал но
ре ха би ли ту ју и за по шља ва ју осо бе са ин ва-
ли ди те том. Сле де ћи ту пре по ру ку, Фонд ПИО
је спро вео ис тра жи ва ње тр жи шта и до шао до
по врат не ин фор ма ци је да Пред у зе ће „За ста-
ва ин про“ из Кра гу јев ца има тех нич ке, тех но-
ло шке и ка дров ске ка па ци те те да про из во ди
вер ти кал но по ди зне плат фор ме за тран спорт
ли ца са ин ва ли ди те том, и то као но ви про из-
вод у свом про из вод ном про гра му.

„За ста ва ин про“ је до шла до фа зе ате сти-
ра ња но вог про из во да – по крет не плат фор-
ме за осо бе са ин ва ли ди те том, а по чет ком
ју ла по че ла је и њи хо ва про из вод ња. Тим
по во дом „За ста ву ин про” по се ти ли су ми-
ни стар за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со-
ци јал на пи та ња Алек сан дар Ву лин и чел ни
љу ди Фон да ПИО: пред сед ник УО Бра ни слав
Ми тро вић, ди рек тор ка Фон да Дра га на Ка ли-
но вић, по моћ ник ди рек то ра др Алек сан дар
Ми ло ше вић, ди рек тор Сек то ра за ме ди цин-
ско ве шта че ње др Ди ка Ка је вић, ди рек тор ка
Сек то ра за од но се с јав но шћу Је ли ца Ти мо-
ти је вић, као и чел ни ци Кра гу јев ца.

До кра ја ове го ди не, Фонд ПИО ће за сво-
је по тре бе ку пи ти 11 по крет них, елек трон-
ских плат фор ми ко је ће би ти по ста вље не
на ула зи ма оних фи ли ја ла ко ји ма та ква по-
ма га ла не до ста ју.

– Ово је са мо по че так, бу ду ћи да је иде ја
Фон да да и оста ле јав не уста но ве, под ин ге-
рен ци јом ми ни стар ста ва здра вља, про све те,
прав де и уну тра шњих по сло ва, убу ду ће на-
ба вља ју до ма ће по крет не плат фор ме. Ли ца

са ин ва ли ди те том има ју исте по тре бе као
и здра ве осо бе, и они мо ра ју да се ле че, до-
би ју лич на до ку мен та, а то че сто ни су у при-
ли ци да ура де без по мо ћи дру гих, пре све га
због оте жа ног при сту па по је ди ним објек ти-
ма. Исто вре ме но, на ма ће на бав ка до ма ћих
по ма га ла до не ти уште ду од око 50 од сто,

има ју ћи у ви ду раз ли ку у це ни у од но су на
по крет не плат фор ме ко је смо до сад ку по ва-
ли од ино стра них про из во ђа ча. Ни смо ми у
Фон ду, да кле, са мо пу ка ад ми ни стра ци ја ко ја
об ра чу на ва пен зи је, већ ин сти ту ци ја ко ја по-
ку ша ва да уште ди и за ра ди, да упо сли што ви-
ше љу ди и сма њи бу џет ске тро шко ве ка ко би
се фи нан сиј ска си ту а ци ја у на шој зе мљи што
пре по пра ви ла – на гла си ла је је ди рек тор ка
Фон да ПИО Дра га на Ка ли но вић.

Овај ко ри стан по сао ни је без раз ло га по-
ве рен кра гу је вач кој „За ста ви ин про“. Реч је
о за штит ној ра ди о ни ци ко ја, осим што за по-
шља ва и обра зу је осо бе са ин ва ли ди те том
– од 350 рад ни ка 260 су упра во ин ва лид на
ли ца – нај ве ћи део сво је про из вод ње пла-
си ра на ино стра но тр жи ште. Са мо од из во-
за ауто мо бил ских при ко ли ца у Фран цу ску,
„За ста ва ин про“ го ди шње на пра ви про мет
од око че ти ри ми ли о на евра, а до дат не при-
хо де овом пред у зе ћу до но се штам па ри ја и
кро јач ка ра ди о ни ца у ко јој се ши ју за штит-
на рад на оде ла за раз ли чи те на ме не.

Уз на по ме ну да ће Ми ни стар ство за рад,
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња
свим дру гим ми ни стар стви ма упу ти ти пре-
по ру ку за на бав ку по крет них плат фор ми „За-

ста ве ин про”, ми ни стар Алек сан дар Ву лин је
на гла сио да је про из вод њу ових по ма га ла у
на шој зе мљи одав но тре ба ло за по че ти.

– Осо бе са ин ва ли ди те том на овај на чин
обез бе ђу ју сво ју ег зи стен ци ју, са мо по што-
ва ње, а у ста њу су и да усво је са вре ме не тех-
но ло ги је. ПИО фонд ће до кра ја го ди не ре-

ши ти про блем при сту пач но сти свих сво јих
фи ли ја ла. Оче ку је мо да то ура ди и На ци о-
нал на слу жба за за по шља ва ње, а у раз го во-
ри ма смо и са Ми ни стар ством уну тра шњих
по сло ва – ис та као је ми ни стар Ву лин.

У Кра гу јев цу, у по го ни ма „За ста ве ин про”,
по чет ком ју ла све ча но је по кре ну та про-
из вод ња по крет них плат фор ми за по тре бе
Фон да ПИО, а на ред не по руџ би не за ви си-
ће не са мо од по тре ба, већ и од бу џет ских
сред ста ва ко ја по је ди ним ми ни стар стви ма,
за ову на ме ну, бу ду на рас по ла га њу.

Ве сна Ана ста си је вић

У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ ПО ЧЕ ЛА ПРО ИЗ ВОД ЊА ПЛАТ ФОР МИ ЗА ИН ВА ЛИ ДЕ

Ини ци ја тор Фонд ПИО
На бав ка до ма ћих по ма га ла до не ће уште ду од око 50 од сто у од но су на це ну плат фор ми 
ко је су до са да на ба вља не од ино стра них про из во ђа ча

Ре зер ви са на на бав ка
Ре зер ви са на на бав ка под ра зу ме ва по-
сту пак јав не на бав ке у ко ме по ну ђа чи
мо гу би ти са мо уста но ве, ор га ни за ци је, 
удру же ња или при вред ни су бјек ти за 
рад но оспо со бља ва ње, про фе си о нал ну 
ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње ли ца
са ин ва ли ди те том. Услов је та ко ђе и да
та ли ца чи не нај ма ње 30 од сто за по сле-
них, при че му сви уче сни ци у за јед нич-
кој по ну ди и сви по ди зво ђа чи мо ра ју да 
бу ду из на ве де не гру па ци је.

По крет на плат фор ма

Ми ни стар Ву лин са чел ним љу ди ма Фон да ПИО и „За ста ве ин про” у по го ну за штит не
ра ди о ни це
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О спро во ђе њу Спо ра зу ма о 
со ци јал ној си гур но сти из ме ђу 
Ср би је и Аустри је и по стиг ну-
том до го во ру за „Глас оси гу ра-
ни ка” из ја ву је дао ди рек тор 
За во да за со ци јал но оси гу ра ње 
Ср би је Зо ран Па но вић.

– У пе ри о ду од 30. ју на до 2. ју-
ла 2015. го ди не одр жа ни су раз-
го во ри ор га на за ве зу Ре пу бли ке 
Ср би је и Ре пу бли ке Аустри је у 
ве зи са при ме ном Спо ра зу ма о 
со ци јал ној си гур но сти из ме ђу 
две зе мље. Раз го во ри су одр жа-
ни у Бе чу у згра ди Глав ног са ве за 

аустриј ских но си ла ца со ци јал ног 
оси гу ра ња – ре као је Зо ран Па но-
вић, до да ју ћи да су на раз го во ри-
ма раз ма тра на пи та ња ко ја се ти-
чу при ме не Спо ра зу ма у обла сти 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња и здрав стве ног оси гу ра ња 
ко ја су утвр ди ле две стра не. 

Укуп но је раз мо тре но 39 та ча-
ка днев ног ре да ко је се од но се 
на ре ша ва ње по је ди нач них слу-
ча је ва, као и на оп шта пи та ња 
ко ја се по ја вљу ју у спро во ђе њу 
Спо ра зу ма. 

У обла сти здрав стве ног оси гу-

ра ња раз ма тра на су пи та ња при-
ја ве и од ја ве са оси гу ра ња, по пу-
ња ва ња и из да ва ња дво је зич них
обра за ца, као и пи та ња об ра чу на
тро шко ва здрав стве не за шти те.
Кад је реч о пен зиј ском и ин ва-
лид ском оси гу ра њу, раз го ва ра-
ло се о пи та њи ма по твр ђи ва ња
на вр ше них пе ри о да оси гу ра ња,
об ра чу на и ис пла те пен зи ја, као
и на кна де тро шко ва за из вр ше на
ме ди цин ска ве шта че ња.

– Раз мо тре но је и пи та ње елек-
трон ске раз ме не по да та ка из
на ве де них обла сти со ци јал ног

оси гу ра ња и по стиг нут је до го-
вор да се Спо ра зум о елек трон-
ској раз ме ни по да та ка из ме ђу
над ле жних но си ла ца со ци јал ног
оси гу ра ња две др жа ве уса гла си
до кра ја 2015. го ди не, а да ње го-
ва при ме на поч не од 1. ју ла 2016.
го ди не. Мо же се кон ста то ва ти да
су раз го во ри би ли до бро при-
пре мље ни и успе шни, као и да су
одр жа ни у кон струк тив ној и при-
ја тељ ској ат мос фе ри – из ја вио је
за наш лист Зо ран Па но вић, ди-
рек тор За во да за со ци јал но оси-
гу ра ње Ср би је. Г. О.

Ко ри сни ци ПИО фон до ва Ср би је и Цр-
не Го ре, ко ји има ју стаж у две др жа ве,
убу ду ће ће лак ше и бр же оства ри ва ти

пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња, пред ви ђе но је Спо ра зу мом о елек трон-
ској раз ме ни по да та ка ко ји су 
сре ди ном ме се ца у Под го ри-
ци  пот пи са ли ди рек то ри два 
фон да ПИО: Ду шан Пе ро вић и 
Дра га на Ка ли но вић, об ја ви ла 
је аген ци ја Тан југ.

Пот пи си ва ње спо ра зу ма у 
Под го ри ци сво јим при су ством 
по др жа ли су ми ни стар за рад, 
за по шља ва ње, со ци јал на и 
бо рач ка пи та ња Ср би је, Алек-
сан дар Ву лин и ми ни стар ка за 
рад и со ци јал на ста ра ња Цр не 
Го ре, Зо ри ца Ко ва че вић.

Ми ни стар Ву лин је том при-
ли ком из ја вио дa ће пот пи си-
ва њем Спо ра зу ма би ти омо-
гу ће но гра ђа ни ма да бр же 
оства ре сво ја пра ва из ПИО.
Про це ду ре у по ступ ку оства-
ри ва ња пра ва, ко је су до са да тра ја ле ду же,
и до шест ме се ци, спо ра зу мом ће би ти по-
јед но ста вље не и сма ње не на два ме се ца,
што је за кон ски рок за до но ше ње ре ше ња.

Елек трон ска раз ме на по да та ка ди рект-
но ће олак ша ти по ло жај ко ри сни ка пен зи ја
ко ји жи ве у јед ној, а при ма ју део пен зи је из
дру ге др жа ве и има ју оба ве зу да ре дов но
до ста вља ју по дат ке из по твр да о жи во ту, јер
ће убу ду ће уме сто њих тај по сао оба вља ти
два фон да, ме ђу соб ном раз ме ном по да та ка.

– Спо ра зу мом се ре ша ва ју сва ко днев ни
про бле ми љу ди да јед но став ни је и бо ље

жи ве, на ро чи то ако се зна да се сва ке го-
ди не из Ср би је у Цр ну Го ру упла ти око 8,4
ми ли о на евра пен зи ја за око 5.500 ко ри-
сни ка, док се из Цр не Го ре у Ср би ју за око
4.500 ко ри сни ка упла ти око шест ми ли о на

евра. Са рад ња вла да Ср би је и Цр не Го ре је
на нај ви шем мо гу ћем ни воу. Ср би ја и Цр на
Го ра ре ша ва ју отво ре на пи та ња и ме ђу вла-
да ма две зе мље не ма ни јед ног спо ра ка да
је реч о со ци јал ној за шти ти, пен зи ја ма, оси-
гу ра њу – ис та као је ми ни стар Алек сан дар
Ву лин, по зи ва ју ћи сво ју ко ле ги ни цу Зо ри цу
Ко ва че вић да уз вра ти по се ту Бе о гра ду.

Ми ни стар ка за рад и со ци јал на ста ра ња
Зо ри ца Ко ва че вић на гла си ла је да је са рад-
ња два ми ни стар ства при мер до бре прак се
и ра да у ин те ре су гра ђа на обе зе мље.

– Не ма мо ни ка квих не ре ше них про бле ма и

на ста вља мо да са ра ђу је мо са на шом брат ском
др жа вом. Оче ку је мо пот пи си ва ње још јед ног
спо ра зу ма у ве зи са ко ри шће њем услу га уста-
но ва со ци јал не и деч је за шти те ко ју ко ри сте
де ца из Цр не Го ре. Тре нут но је 75 де це из Цр не

Го ре у Ср би ји ко ји су ко ри сни-
ци тих услу га, и ми ни стар ство и
ро ди те љи су ве о ма за до вољ ни
од но сом ко ји има ју те уста но ве
пре ма на шој де ци – ре кла је ми-
ни стар ка Ко ва че вић.

Том при ли ком је на ја ви ла и до-
го во ре у ве зи са здрав стве ном
за шти том вој них ли ца и ускла ђи-
ва њем пен зи ја вој них пен зи о не-
ра, ко је је Цр на Го ра пре у зе ла да
ис пла ћу је 2005. го ди не.

Ди рек тор ка РФ ПИО Ср би је
Дра га на Ка ли но вић ис та кла
је да Фонд ПИО већ го ди на ма
чи ни све да иза ђе у су срет сво-
јим гра ђа ни ма и олак ша оства-
ри ва ње њи хо вих пра ва, а да
су Ср би ја и Цр на Го ра овим
спо ра зу мом још је дан пут уна-

пре ди ле сво ју ме ђу на род ну са рад њу. Спо-
ра зум о со ци јал ном оси гу ра њу спро во ди
се још од 2006. го ди не, њи ме ће се убр за-
ти раз ме на по да та ка, сма њи ти тро шко ви и
олак ша ти оства ри ва ње пра ва из пен зиј ског
и ин ва лид ског оси гу ра ња ко ри сни ка и оси-
гу ра ни ка ко ји има ју стаж у две др жа ве.

Ди рек тор ПИО фон да Цр не Го ре Ду шан
Пе ро вић на вео је да је спо ра зум кру на са-
рад ње две зе мље, ко ја је, ка ко је ре као, из
го ди не у го ди ну све бо ља, а у то ку су до го-
во ри око ор га ни за ци је да на пен зи о не ра у
Под го ри ци и Бе о гра ду. Г. О.

СПО РА ЗУМ СР БИ ЈЕ И ЦР НЕ ГО РЕ

За два ме се ца до пен зи је

РАЗ ГО ВО РИ СР БИ ЈЕ И АУСТРИ ЈЕ У БЕ ЧУ

До го вор о елек трон ској раз ме ни по да та ка

Директори потписују споразум
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актуелно

Пре ма по да ци ма При-
вред не ко мо ре Ср би је,
у по љо при вред ној про-

из вод њи рад но је ан га жо ва но
око 1,4 ми ли о на ста нов ни ка. У 
Ср би ји је, од 631.550 по сто је-
ћих, ре ги стро ва но око 345.000
по љо при вред них га здин ста ва,
од че га 99 од сто чи не фи зич ка
ли ца ко ја ко ри сте 3,43 ми ли о-
на хек та ра по љо при-
вред ног зе мљи шта,
док про сеч на ве ли чи-
на ко ри шће ног по љо-
при вред ног зе мљи шта
по га здин ству из но си
5,4 хек та ра (чак 76 од-
сто га здин ста ва има
та кав по сед).

На ве де ни по да ци го-
во ре да Ре пу бли ка Ср-
би ја има до бре пред у-
сло ве и до бру ба зу и за
раз вој ор ган ске по љо-
при вред не про из вод-
ње, ко ја по след њих де-
сет го ди на у све ту по-
ста је све по пу лар ни ја и
еко ном ски зна чај ни ја,
а ор ган ски про из во ди
по ста ју све тра же ни ји
и има ју све зна чај ни-
је уче шће у свет ским тр го вин-
ским то ко ви ма. Нај ве ћи по тро-
ша чи ор ган ске хра не у Евро пи
су: Не мач ка, Ве ли ка Бри та ни ја,
Ита ли ја и Фран цу ска. Осим то га

ор ган ска про из вод ња је зна чај-
на и са аспек та за шти те жи вот-
не сре ди не и здра вља љу ди, јер
ис кљу чу је упо тре бу штет них хе-
миј ско-син те тич ких пре па ра та
за љу де, биљ ке и жи во ти ње и
зе мљи ште, као и упо тре бу ге нет-

ски мо ди фи ко ва них про из во да. 
Ова ква про из вод ња се за сни ва 
на при род ним про це си ма и упо-
тре би ор ган ских и при род них 
ма те ри ја. Сто га и њен раст на 
пла не тар ном ни воу из но си око 
де вет од сто го ди шње.

Ме то де ор ган ске по љо при-
вред не про из вод ње су ме ђу-
на род но прав но ре гу ли са не и 

спро во де се у мно гим зе мља ма, 
а за сно ва не су на стан дар ди ма 
ко је је ус по ста ви ла Ме ђу на род-
на фе де ра ци ја по кре та за ор ган-
ску по љо при вре ду, кров на ор га-

ни за ци ја за ор ган ску про из вод-
њу, осно ва на 1972. го ди не. 

У Ре пу бли ци Ср би ји се од ја-
ну а ра 2011. го ди не при ме њу је 
но ви За кон о ор ган ској про из-
вод њи, а пла ни ра на је и хар мо-
ни за ци ја под за кон ских ака та са 

ре гу ла ти вом ЕУ. Об ја вљен је и 
Пра вил ник о кон тро ли и сер ти-
фи ка ци ји у ор ган ској про из вод-
њи и ме то да ма ор ган ске про из-
вод ње. Вла да Ре пу бли ке Ср би је 
пре ко Ми ни стар ства по љо при-
вре де и за шти те жи вот не сре-
ди не под сти че по љо при вред-
ни ке да се од лу че за овај на чин 
про из вод ње. Ре ци мо, до не та је 

Уред ба о рас по де ли под сти ца-
ја у по љо при вре ди и ру рал ном 
раз во ју у 2014. го ди ни, где су 
за лањ ску го ди ну би ли пред-
ви ђе ни под сти ца ји за ор ган ску 
про из вод њу у из но су од 83,75 
ми ли о на ди на ра. Та ко ђе, ор ган-
ска по љо при вре да је пр ви пут 
за у зе ла зна чај но ме сто у стра-
те шком др жав ном до ку мен ту 
„Стра те ги ја по љо при вре де и 
ру рал ног раз во ја за пе ри од 
2014–2024”, ко ја је би ла прав на 
осно ва и за усва ја ње На ци о-
нал ног ак ци о ног пла на (НАП) за 
раз вој ор ган ске про из вод ње за 
пе ри од 2014–2019. 

НАП опи су је ста ње ор ган ске 
про из вод ње у Ср би ји, об ја шња-

ва про бле ме у сек то ру и по ста-
вља ци ље ве и ме ре за њи хо во 
пре ва зи ла же ње. Ти ме се ства-
ра ју и усло ви не са мо за ду го-
ро чан раз вој сек то ра ор ган ске 
про из вод ње, не го и за раз вој 
ру рал них сре ди на у скла ду са 
одр жи вом про из вод њом и за-
шти том жи вот не сре ди не и би-
о ло шке ра зно вр сно сти.

Кроз НАП је мо гу ће
пре по зна ти и укло-
ни ти пре пре ке ко је
оме та ју ин тен зив ни ји
раз вој ор ган ске про-
из вод ње и по ве ћа ње
по вр ши на под ор ган-
ском про из вод њом.
Крај њи циљ Ак ци о-
ног пла на је сте да се
до 2016. го ди не укуп-
на по вр ши на об ра-
ди вог зе мљи шта под
ор ган ском про из вод-
њом у Ср би ји уве ћа
на 30.000 хек та ра.

У Ср би ји по сто је и
ин сти ту ци је и ор га-
ни за ци је чи ји је де ло-
круг ра да усме рен ка
ор ган ској про из вод-
њи. У окви ру Ми ни-

стар ства по љо при вре де фор ми-
ран је Са вет за ор ган ску про из-
вод њу ко ји пла ни ра и пред ла же
ме ре за раз вој ор ган ске по љо-
при вре де и да је ком пе тент но 
ми шље ње у ком прав цу тре ба 
да се раз ви ја и ор ган ска по љо-
при вре да у Ср би ји. Ово те ло чи-
не пред став ни ци Уни вер зи те та, 
про из во ђа ча, пре ра ђи ва ча, 
На ци о нал ног удру же ња Ser bia 
Or ga ni ca, При вред не ко мо ре 
Ср би је, пред став ни ци кон трол-
них ор га ни за ци ја, са ве то дав них
слу жби и Цен та ра за раз вој ор-
ган ске про из вод ње.

По сто ји и стан дар ди зо ва-
на про це ду ра за ула зак у ор-
ган ску про из вод њу. На и ме, за 

Лане из ве зе но 7.100 то на 
Пре ма по да ци ма Ми ни стар ства фи нан си ја и Упра ве ца-
ри на РС, про шле го ди не је из ве зе но 7.100 то на ор ган ских
про из во да у вред но сти од 10,7 ми ли о на евра.

РАЗ ВОЈ ОР ГАН СКЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ У СР БИ ЈИ

Из во зна шан са је 
у ор ган ској про из вод њи
Пла ни ра но је да се до 2016. го ди не укуп на по вр ши на об ра ди вог зе мљи шта
под ор ган ском про из вод њом у Ср би ји уве ћа на 30.000 хек та ра
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укљу чи ва ње у ор ган ску про-
из вод њу про из во ђач под но си 
при ја ву овла шће ној сер ти фи-
ка ци о ној ор га ни за ци ји у ко јој 
на во ди по дат ке о усло ви ма за 
укљу чи ва ње у ор ган ску про из-
вод њу. За тим ова ор га ни за ци ја 
про ве ра ва по дат ке из при ја ве, 
до но си план ак тив но сти и од-
ре ђу је ли ца ко ја ће оба вља ти 
струч ну кон тро лу. На кон то га 
про из во ђач и сер ти фи ка ци о на 
ор га ни за ци ја пот пи су ју уго вор 
о укљу чи ва њу про из во ђа ча у 
ор ган ску про из вод њу. На кра-
ју ова ор га ни за ци ја оба вља и 
струч ну кон тро лу и са чи ња ва 
из ве штај. Код ор ган ских про-
из во да на ам ба ла жи мо ра да 
по сто ји и пре по зна тљив знак 
„Ор ган ски про из вод” за ко ји је 
га рант на ше Ми ни стар ство по-
љо при вре де.

У Ср би ји је фор ми ра но и шест 
еду ка тив но-про из вод них цен-
тра за ор ган ску про из вод њу 
хра не, и то: у Се лен чи – за уз га-
ја ње ра тар ских и по вр тар ских 
усе ва, Сви лајн цу – за сто чар-
ство, Ле сков цу – за са ку пља ње 
про из во да из при ро де, Ва ље ву 
– за во ћар ство, Не го ти ну – за 
ви но гра дар ство и у Ужи цу – за 
ор ган ску по љо при вре ду.

Ор ган ска про из вод ња у Ср-
би ји је нај ве ћим де лом окре-
ну та из во зу. Тра ди ци о нал но, 
нај ви ше се из во зи во ће ни ског 
сте пе на пре ра де, и то ма ли не, 
ви шње, бо ров ни це, ја го де, ку-
пи не, ја бу ке итд. Од ре ђе ни број 
на ших ком па ни ја успе шан је у 
пла сма ну ор ган ских про из во да 
на ино стра ним тр жи шти ма, али 
по тен ци јал у по гле ду из во за ор-
ган ских про из во да ко ји Ср би ја 
има ни је до вољ но ис ко ри шћен. 
Да би се то по бољ ша ло по треб-
но је, за по че так, ин ве сти ра ти у 
по стро је ња за пре ра ду и тех но-
ло ги ју про из вод ње, а нео п ход-
на је и еду ка ци ја про из во ђа ча 
о ме то да ма ор ган ске биљ не и 
сточ не про из вод ње. 

Ми ро слав Мек те ро вић

Оку пље ним гра ђа ни ма 
об ја шње на пра ва, као и на чи ни 
и мо гућ но сти њи хо вог 
оства ри ва ња

Уоп шти ни Ма ли Звор ник 297 оси гу ра ни ка 
је у оси гу ра њу по осно ву оба вља ња по-УУљо при вред не де лат но сти и ве ћи на њих 

има број не не до у ми це око пла ћа ња до при но са, 
пре стан ка свој ства оси гу ра ни ка, здрав стве не за-
шти те... Упра во због свих ових пи та ња одр жан је 

за јед нич ки са ста нак ру ко вод ства оп шти не Ма ли 
Звор ник и пред став ни ка Ре пу блич ког фон да за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, Фи ли ја ла 
Ша бац, са по љо при вред ним оси гу ра ни ца ма из 
овог кра ја. Са стан ку су при су ство ва ли пред-
сед ник оп шти не Ма ли Звор ник Зо ран Јев тић и 
пред став ни ци Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње: Иван ка Бе рић, ди рек тор 
Фи ли ја ле Ша бац, Сне жа на Мар ко вић, шеф Слу-
жбе Фи ли ја ле Ша бац у Ло зни ци, Ја сми на Бе љић, 
ви ши струч ни са рад ник за по сло ве ма тич не еви-
ден ци је у Фи ли ја ли Ша бац, и Со фи ја То мић, ви ши 
струч ни са рад ник за по сло ве ма тич не еви ден ци-
је у Слу жби Фи ли ја ле Ша бац у Ло зни ци. 

По љо при вред ни оси гу ра ни ци су ис ти ца ли да 
њи хо ви зах те ви за утвр ђи ва ње пре стан ка свој-
ства оси гу ра ни ка по љо при вред ни ка ни су ре ше-
ни, да до при но се за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње ни су у це ло сти или де ли мич но пла ти ли и 
да не мо гу да оства ре пра во на здрав стве ну за-
шти ту из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је. По себ но су се 
ин те ре со ва ли за мо гућ ност от пи са ду га на име 
не пла ће них до при но са за ПИО.

У не по сред ном раз го во ру са при сут ним гра-
ђа ни ма и то ком ди ску си је по ста ло је очи глед но 
да по љо при вред ни оси гу ра ни ци углав ном не 
пра ве раз ли ку из ме ђу пен зиј ског и ин ва лид ског 

оси гу ра ња и здрав стве ног оси гу ра ња, из ме ђу
пра ва ко ја про из и ла зе из ових оси гу ра ња и у по-
гле ду то га код ко јих ор га ни за ци ја их оства ру ју.
Пред став ни ци Фон да об ја сни ли су да упла та до-
при но са за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње,
уко ли ко оси гу ра ни ка за ду жу је По ре ска упра ва,
ни је у над ле жно сти Фон да ПИО, као што то ни је
ни оства ри ва ње пра ва на здрав стве ну за шти ту.
Има ју ћи то у ви ду, до го во ре но је да се ор га ни-
зу је са ста нак ко ме би по ред при сут них, при су-
ство ва ли пред став ни ци Ре пу блич ког фон да за
здрав стве но оси гу ра ње и пред став ни ци По ре-
ске упра ве. Та ко ђе, гра ђа ни ма је об ја шње но да се

од 9. 9. 2014. го ди не, оси гу ра ни ци по љо при вред-
ни ци ко ји ма је Цен тар за со ци јал ни рад утвр дио
пра во на нов ча ну со ци јал ну по моћ због те шког
ма те ри јал ног ста ња или те шке бо ле сти на свој
зах тев мо гу од ја ви ти са по љо при вред ног оси гу-
ра ња чим им се при зна пра во на нов ча ну со ци-
јал ну по моћ по ре ше њу Цен тра за со ци јал ни рад.

При сут ни гра ђа ни су ис та кли да је у ма ју 2014.
го ди не оп шти на Ма ли Звор ник пре тр пе ла ште ту
иза зва ну еле мен тар ном не по го дом, по пла ва-
ма, и да се њи хо во зе мљи ште на ла зи у брд ском
под руч ју та ко да са да об ра дом не сти чу при хо-
де. За ло жи ли су се за от пис ду га по осно ву не-
пла ће них до при но са за пен зиј ско и ин ва лид ско
оси гу ра ње за тај пе ри од. Струч ња ци из Фон да су
им об ја сни ли да има ју пра во на ми ро ва ње у пе-
ри о ду оси гу ра ња од 1. 1. 1996. до 9. 4. 2003. го ди-
не уко ли ко за то вре ме ни су пла ћа ли до при но се.
Упо зна ли су их и са пра вом на ми ро ва ње свој-
ства оси гу ра ни ка по љо при вред ни ка нај ду же
пет го ди на (али не уза стоп них пет го ди на) због
еле мен тар не не по го де, бо ле сти и по ро диљ ског
од су ства.

Гра ђа ни су из ра зи ли за до вољ ство што је до
овог са стан ка до шло и што су пред став ни ци РФ
ПИО упо зна ти са про бле ми ма по љо при вред ни-
ка оп шти не Ма ли Звор ник.  Г. О.

ЗА ЈЕД НИЧ КИ СА СТА НАК ПРЕД СТАВ НИ КА РФ ПИО, 
ОП ШТИ НЕ И ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КА МА ЛОГ ЗВОР НИ КА

Раз ре ше не не до у ми це

Стручњаци Филијале Шабац одговарали на питања пољопривредника у Малом Зворнику
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између два броја

Акција Срба из Румуније
Пред став ни це Ко ла срп ских се ста ра „Кру на” из

Срп ског Се мар то на, се ла из Ру му ни је, не дав но су
по се ти ли при ја те ље из Удру же ња пен зи о не ра гра да
Но вог Са да са ко ји ма већ ду же вре ме има ју до бру
са рад њу. Раз лог по се те би ла је ху ма ни тар на по моћ
за на стра да ле у по пла ва ма. Уз по моћ Са ве за Ср ба у
Ру му ни ји, ко ји је ор га ни зо вао ху ма ни тар ну ак ци ју,
Жив ка Жи ва нов и Ста на Пе ри нац из Ко ла срп ских
се ста ра из Срп ског Се мар то на до не ле су ху ма ни тар-
ну по моћ – 550 књи га за Би бли о те ку у Обре нов цу.

До ма ћи ни из Удру же ња књи ге ће по сла ти у Обре-
но вац.

Удру же ње „Ди ја спо ра ис точ-
не Ср би је” и ове го ди не у ју лу
одр жа ло је Да не ди ја спо ре у Не-
го ти ну на ко ји ма је би ло ре чи о
мо гућ но сти ма ула га ња у про из-
вод њу ор ган ске хра не. Оп шти на
Не го тин је пра ва адре са на ко ју
се сви љу ди из ино стран ства
мо гу ја ви ти у по тра зи за по слов-
ним парт не ром и за раз го во ре о
по слов ној са рад њи.

Уче сни ци ма тре ће по ре ду
ма ни фе ста ци је Да ни ди ја спо-

ре у Не го ти ну сво ја ис ку ства су 
пре не ли успе шни пред у зет ни-
ци, Дра ган Ра ду ло вић из Цр но-
ма сни це, ко ји се по по врат ку из 
Нор ве шке по све тио успе шној 
ви но гра дар ској про из вод њи и 
ви нар ству, и Ста но је Кон стан ди-
но вић, по врат ник из Сло ве ни је, 
ко ји је пред ста вио про из вод њу 
ор ган ског бра шна и хле ба ко јом 
се да нас ба ви у род ном кра ју.

Пред ста вље на је и ин ве сти-
ци ја фир ме NTS Food, ко ја је 

за са ди ла и по ди же нај са вре ме-
ни ји воћ њак ја бу ка у ре ги о ну, 
вла сни ка Са ше Не дељ ко ви ћа. 
Иако ра ди у Швај цар ској, Не-

дељ ко вић са ти мом са рад ни ка 
успе шно гра ди имиџ од го вор-
ног пред у зет ни ка у ис точ ној 
Ср би ји.

У припреми споразум
о социјалном осигурању са Кином

Ср би ја и Ки-
на по че ле су
пре го во ре о са-
рад њи у обла-
сти за шти те
рад ни ка на ра-
ду, што је ве о ма
зна чај но за обе
зе мље, на ја вио
је по чет ком ју-
ла ми ни стар за
рад, за по шља-
ва ње, бо рач ка
и со ци јал на пи-
та ња Алек сан-
дар Ву лин.

Ву лин је пот-
пи сао пи смо о на ме ра ма за са рад њу у обла сти со ци јал не си гур но-
сти са за ме ни ком ки не ског ми ни стра за људ ске ре сур се и со ци јал-
ну си гур ност Јан гом Џи мин гом. Де ле га ци је две зе мље убу ду ће ће
ин тен зив но ра ди ти на по сти за њу спо ра зу ма о со ци јал ном оси гу ра-
њу, ре као је Ву лин но ви на ри ма по сле пот пи си ва ња тог до ку мен та,
на гла сив ши да је из у зет но зна чај но што је зе мља ве ли чи не Ки не
од лу чи ла да у овој обла сти са ра ђу је са Ср би јом.

Џи минг је ис та као да је за крат ко вре ме по стиг нут зна ча јан на-
пре дак и да су обе стра не мо ти ви са не за да љу са рад њу, по себ но
ка да се има у ви ду до бра по ли тич ка, еко ном ска и тр го вин ска са-
рад ње две зе мље. Он је до дао да ће пот пи си ва ње спо ра зу ма у
обла сти со ци јал ног оси гу ра ња из ме ђу Ср би је и Ки не по ве ћа ти си-
гур ност рад ни ка, али и ме ђу соб но по ве ре ње из ме ђу два на ро да.

Куће на селу у Војводини
По кра јин ски за вод за рав но прав ност по ло ва сре ди ном ју ла 

рас пи сао је кон курс за до де лу бес по врат них сред ста ва за ку по-
ви ну се о ских ку ћа са окућ ни цом у Вој во ди ни. На кон курс се мо гу 
при ја ви ти су пру жни ци чи ја брач на за јед ни ца тра је нај ма ње го ди-
ну да на и они ко ји жи ве у ван брач ној за јед ни ци у скла ду са за ко-
ном. Они мо ра ју да има ју пре би ва ли ште на те ри то ри ји АП Вој во-
ди не и не сме ју има ти стам бе ни про стор у вла сни штву, од но сно 

су вла сни штву. Та ко ђе, не сме ју би ти у срод ству са про дав цем ку-
ће, и бар је дан од њих мо ра би ти за по слен.

Ви си на до де ље них сред ста ва не мо же би ти ве ћа од ми ли он ди-
на ра, а за ин те ре со ва ни брач ни па ро ви при ја ве мо гу пре да ти до 
10. сеп тем бра 2015. Уку пан из нос сред ста ва ко ја се до де љу ју по 
овом кон кур су је 68 ми ли о на ди на ра.

Бли же ин фор ма ци је о кон кур су мо гу се на ћи на сај ту По кра јин-
ског за во да за рав но прав ност по ло ва www.rav no prav nost.org.rs .

Дани дијаспоре у Неготину

По ве зи ва ње радног ста жа
Од лу ком Вла де Ср би је, свим рад ни цима као и бив шим за по сле нима у

пред у зе ћи ма ко ја од ла зе у сте чај у 2015. ста ж ће бити повезан за пе ри о де
за ко је им ни су упла ће ни до при но си за ПИО. Пра во на по ве зи ва ње рад ног
ста жа има ће та ко ђе сви за по сле ни из пред у зе ћа у про це су при ва ти за ци је,
ко ји су сте кли услов за пен зи ју, а не мо гу да оства ре то пра во јер им у не-
ком пе ри о ду ни је пла ћан рад ни стаж.

На овај на чин ће, пре ма до са да шњим про ра чу ни ма, стаж би ти по ве зан
за око 13.000 рад ни ка из пред у зе ћа ко ја од ла зе у сте чај и ко ја тре ба да се
при ва ти зу ју и у те свр хе су из дво је не око че ти ри ми ли јар де ди на ра. Др-
жа ва је тај но вац опре де ли ла из бу џе та за ову го ди ну и не ма по тре бе за
ре ба лан сом бу џе та због то га.
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На кон Бе о гра да и Но вог Са да, Ор га ни за ци ја за ме ђу ге не ра циј ску са рад њу, за-
јед но са Град ским удру же њем пен зи о не ра Су бо ти це, одр жа ла је ра ди о ни цу и у
Су бо ти ци.

Циљ про јек та ди ги тал них ра ди о ни ца је сте да се ста ри јим гра ђа ни ма пру жи при-
ли ка да за са мо пет
да на на у че осно ве ко-
ри шће ња ра чу на ра,
ин тер не та, дру штве-
них мре жа и ди ги тал-
них уре ђа ја, ка ко би
мо гли да до ђу до же-
ље них ин фор ма ци ја
и да бу ду ви ше у кон-
так ту са при ја те љи ма
и род би ном.

Ра ди о ни цу, одр жа-
ну од 13. до 17. ју ла
у про сто ри ја ма ГУП
Су бо ти ца, успе шно
је за вр ши ло 20 по ла-
зни ка пен зи о не ра.

У Бал ској дво ра ни хо те ла „Га-
ле ри ја” у Су бо ти ци одр жа на је 
пр ва Мод на пи ста рав но прав-
но сти, на ко јој су уче ство ва ле и 
осо бе са ин ва ли ди те том.

Је дин стве ну мод ну ре ви ју ор-
га ни зо ва ло је удру же ње „Рав но-
прав ност у све му”, уз по др шку 
Ми ни стар ства за рад, за по шља-
ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи-
та ња, а мо де ле је но си ло 20 де-
во ја ка и два мла ди ћа, од ко јих 
12 њих са ин ва ли ди те том.

Не над Ива ни ше вић, др жав-
ни се кре тар у Ми ни стар ству за 

рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња, на гла сио је 
том при ли ком да ће Вла да на ше 

зе мље увек по др жа ва ти ова кве
ак тив но сти.

Ре ви ју је отво ри ла Та ња Ми-

шче вић, ше фи ца пре го ва рач ког
ти ма за при дру жи ва ње Ср би је
ЕУ, ис ти чу ћи зна чај ова квих ма-
ни фе ста ци ја.

Ма не ке ни и ма не кен ке су но-
си ли ко лек ци је су бо тич ког бу ти-
ка „Бле ки” и екс клу зив не мо де ле
кре а то ра Сте фа на Ша би ћа и сти-
лист ки ње Та тја не Ми о ко вић.

Чла ни це ХКПД „Ма ти ја Гу бец” 
из Та ван ку та пред ста ви ле су ли-
ни ју ет но ха љи на у бе лој шлин-
ги и ве зу, а у за бав ном про гра му
уче ство ва ли су пе ва чи Ду шан
Сви лар и Игор Тер зи ја.

Кон курс за на гра ду
„Ду шан Ва си љев”

Скуп шти на оп шти не Ки кин да рас пи са ла је кон-
курс за на гра ду „Ду шан Ва си љев”, а у кон ку рен ци ји
за ово књи жев но при зна ње мо гу се на ћи пе снич ке

и про зне књи ге
об ја вље не у Ср-
би ји то ком 2014.
го ди не.

На гра да „Ду шан
Ва си љев” до де љу-
је се за нај бо љу
књи гу на пи са ну
на срп ском је зи ку

и об ја вље ну прет ход не го ди не. Из да ва чи и ауто ри
књи ге мо гу да по ша љу нај ка сни је до 11. сеп тем бра
(три при мер ка по по је ди нач ном на сло ву) на адре-
су: На род на би бли о те ка „Јо ван По по вић”, Трг срп-
ских до бро во ља ца 57, 23300 Ки кин да, уз оба ве зну
на по ме ну „За на гра ду Ду шан Ва си љев”.

На гра да се са сто ји од по ве ље и нов ча ног из но са.

Осно ви ца 
оси гу ра ња

До при нос 
ме сеч но

21.506 5.591,56
24.578 6.390,28
33.180 8.626,80
39.939 10.384,14
49.156 12.780,56
53.457 13.898,82
70.662 18.372,12
78.035 20.289,10
95.240 24.762,40
122.890 31.951,40
184.335 47.927,10

245.780 63.902,80
307.225 79.878,50

Нове основице
од 1. августа

Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње под се ћа гра ђа не ко ји са ми 
пла ћа ју до при нос за пен зи је да од упла те за 
ав густ 2015. ва же но ве осно ви це оси гу ра ња 
ко је су у од но су на прет ход ни пе ри од ви ше 
за 6,95 од сто (због ускла ђи ва ња са кре та-
њем за ра да у прет ход ном квар та лу).

Гра ђа ни мо гу да се опре де ле за јед ну од 13 
осно ви ца оси гу ра ња, не за ви сно од струч не 
спре ме ко ју има ју. По За ко ну о до при но си ма 
за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње, нај ни жа 
осно ви ца из но си 35 од сто про сеч не ре пу-
блич ке за ра де из прет ход ног тро ме сеч ја, 
што је 21.506 ди на ра, а нај ви ша пет про сеч-
них пла та, од но сно 307.225 ди на ра.

До при нос за ПИО је 26 од сто, што зна чи да ће се ме сеч ни из да так кре та ти у
ра спо ну од 5.591,56 до 79.878,50 ди на ра. Ови из но си при ме њи ва ће се на упла те
до при но са за ав густ, сеп тем бар и ок то бар 2015. го ди не

Просечна зарада 
у јуну – 44.583 динара

Про сеч на не то за ра да ис пла ће на у ју ну
2015. го ди не из но си 44.583 ди на ра. У по ре ђе-
њу с про сеч ном за ра дом без по ре за и до при-
но са ис пла ће ном у ма ју 2015. го ди не, но ми-
нал но је ви ша за 1,4, а ре ал но за 0,9 од сто.

Про сеч на бру то за ра да у ју ну из но си 61.302
ди на ра. У од но су на про сеч ну бру то за ра ду
ис пла ће ну у ма ју 2015. го ди не, но ми нал но је
ви ша за 1,3, а ре ал но за 0,8 од сто.

Про сеч на не то за ра да ис пла ће на у ју ну ове
го ди не но ми нал но је ни жа за 0,7 а ре ал но за 2,6
од сто у од но су на про сеч ну за ра ду без по ре за и
до при но са ис пла ће ну у ју ну про шле го ди не.

Про сеч на бру то за ра да у ју ну 2015. го ди не
но ми нал но је ни жа за 1,1, и ре ал но за 2,9 од-
сто од про сеч не бру то за ра де ис пла ће не у ју-
ну 2014. го ди не.

Равноправност и на модној писти

Дигитална радионица за старије
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људи и догађаји

По ча сној чла ни ци Иди Са бо из
Но вог Са да ју би лар ни, сто ти ро-
ђен дан у име Удру же ња пен зи о не-
ра гра да Но вог Са да че сти та ле су
Дра ги ца Зе лен ба ба, се кре тар, и др
На да Го лић, члан Управ ног од бо-
ра Удру же ња. Ида Са бо, мај ка две
кћер ке, ба ка шест уну ка и пет пра-
у ну ка и но си лац број них при зна ња
и ор де ња у по сле рат ној со ци ја ли-
стич кој Ју го сла ви ји, на вр ши ла је
пун век жи во та 6. ју ла ове го ди не.

И у ду бо кој ста ро сти са чу ва ла је
би стар ум, те се искре но об ра до ва-
ла че стит ка ма и ро ђен дан ским по-
кло ни ма сво јих дру га ри ца из Удру-
же ња. Том при ли ком из ја ви ла је да
је нај леп ши део ње ног жи вот ног
ве ка би ло дру же ње са при ја те љи-

ма и са бор ци ма, и осе ћај при пад-
но сти и за јед ни штва са њи ма, што
са да про на ла зи у овом удру же њу.

Дра ги ца Зе лен ба ба је ис та кла да
они не за бо ра вља ју њен до са да-
шњи рад и до при нос дру штве ној
за јед ни ци и Удру же њу.

– Ми по шту је мо њен рад и то не
за бо ра вља мо, а све сни да со ци-
јал на из оп ште ност сва ком те шко
па да, ста ра мо се о сво јим ко ле га-
ма и чла но ви ма ко ји су у ду бо кој
ста ро сти, пра ти мо их, оби ла зи мо и
по ма же мо им – из ја ви ла је Дра ги ца
Зе лен ба ба.

У Сте па но ви ће ву крај Но вог Са да
ово удру же ње има чла на ко ји је на-
пу нио 99 го ди на.

М. Мек те ро вић

Град Бе о град је пре ко Днев них цен та-
ра и клу бо ва Ге рон то ло шког цен тра
Бе о град при пре мио лет њи про грам

за ста ри је су гра ђа не са за ни мљи вим ре-
кре а тив ним, кул тур ним и еду ка тив ним ак-
тив но сти ма, као и ак тив но сти ма со ци јал не
по др шке, у ци љу ква ли тет ног про во ђе ња
сло бод ног вре ме на као јед ног од на чи на
здра вог ста ре ња. Про гра ми су бес плат ни и
про мо тив ни, од но сно отво ре ни за све ста-
ри је Бе о гра ђа не, ко ји на овај на чин мо гу
да се упо зна ју са по ну дом си сте ма днев них
услу га у за јед ни ци, ко ји град Бе о град ор га-
ни зу је од 1973. го ди не.

Је дан од про гра ма је „Обра зов на зо на
65+” ко ји об у хва та шко лу де ку па жа и шко-
лу ра чу на ра. На град ни тур нир у та бли ћу и

у пар ков ском ша ху, као и шко ла бри џа на-
ла зе се у окви ру про гра ма „Ре-кре и рај сло-
бод но вре ме”.

Про грам „Ве жбај за сво је здра вље” ну ди
ча со ве фи зич ких ве жби за ста ри је, по се-
бан про грам ла ти но аеро би ка за се ни о ре
и шко лу бр зог хо да ња. У окви ру про гра ма
„Бе о град ско ле то ва ње” за ин те ре со ва ни
се ни о ри мо гу да ужи ва ју у ју тар њим ви-
ше ча сов ним ре дов ним шет ња ма „Тра гом
скри ве них при род них ле по та Бе о гра да” по
око ли ни Бе о гра да, уз прат њу во ди ча се ни-
о ра во лон те ра. Кр ста ре ње Ду на вом и Са-
вом ор га ни зу је се сва ког по не дељ ка, сре де
и пет ка од 18 ча со ва уз по др шку Се кре та-
ри ја та за при вре ду и Јах тинг клу ба „Кеј”,
а бес плат не по се те Ле га ту Пе тра Лу бар де

би ће ор га ни зо ва не у ав гу сту сва ке сре де,
уз по др шку Се кре та ри ја та за при вре ду. У 
при јат ном клуп ском про сто ру у цен тру гра-
да (клуб „Ста ри град 2”, ул. Све то гор ска 14)
ор га ни зу је се про грам „Да ли сте за плес” 
– пле сно дру же ње уз му зи ку ужи во, сва ког
че тврт ка од 18 са ти, где се игра ју стан дард-
ни пле со ви.

За ин те ре со ва ни ста ри ји су гра ђа ни за
лет ње про гра ме се мо гу при ја ви ти на број
те ле фо на 011/2698-089.

За бе о град ске се ни о ре ор га ни зу је се и
„СПО НА+”, про грам со ци јал не по др шке
ко ју пру жа со ци јал ни рад ник кроз ин ди ви-
ду ал но са ве то ва ње пу тем те ле фо на или у
при јат ном окру же њу клу ба за ста ри је. Циљ
овог про гра ма је по др шка у пре ва зи ла же-
њу жи вот них те шко ћа, за тим пре вен ци ја
осе ћа ња уса мље но сти и изо ла ци је и охра-
бри ва ње и под сти ца ње со ци јал не ин те гра-
ци је. По др шка се пру жа пу тем те ле фо на
011/2920-294 (тра жи ти со ци јал ног рад ни ка)
или до ла ском у клуб „Ста ри град 1”, ко ји се
на ла зи у Со лун ској 14, сва ким рад ним да-
ном од 8 до 13 ча со ва. В. К.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ГРА ДА НО ВОГ СА ДА

По ча сној чла ни ци за сто ти ро ђен дан

ДНЕВ НИХ ЦЕН ТА РА И КЛУ БО ВАБЕБЕСС ПЛПЛАТА  НИ ПРО ОГРРАА МИМИ 

Лет ње ак тив но сти 
             за ста ри је 

             Бе о гра ђа не

Дра ги ца Зе лен ба ба, Ида Сабо и др На да Го лић
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У Алек син цу је одр жа на за-
вр шна кон фе рен ци ја у окви ру 
про јек та „Пут од ин сти ту ци је 
до са мо стал ног жи во та – ја ча-
ње ка па ци те та кључ них ак те ра 
тран сфор ма ци је ин сти ту ци је, 
де ин сти ту ци о на ли за ци је и со-
ци јал не ин клу зи је осо ба са мен-
тал ним и ин те лек ту ал ним смет-
ња ма у ло кал ну за јед ни цу”.

По сле по здрав не ре чи в.д. 
ди рек то ра До ма за сме штај 
од ра слих ли ца „Ку ли на” у Ку-
ли ни, мр Вој ка на Ста но је ви ћа, 
и обра ћа ња Сло бо дан ке Ра дуј-
ко из Ми ни стар ства за рад, за-
по шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња, пред став ни ци 
До ма из не ли су ре зул та те овог 
про јек та ко ји је ре а ли зо ван у 
ми ну лих го ди ну да на.

Ка ко је ис так ну то, за вре ме 

тра ја ња про јек та нај функ ци о-
нал ни је пу но лет не осо бе при-
пре мље не су за на пу шта ње 
До ма и пре ла зак у хра ни тељ-
ске по ро ди це. Шан су да жи ви 
на дру гом ме сту и на са свим 
дру га чи ји на чин – у по ро ди ца-
ма хра ни те ља од мах је до би ло 
де сет ли ца. У про је кат су, ина-
че, би ли укљу че ни рад ни ци 
До ма ко ји су об у хва ће ни спе-
ци фич ном и прак тич ном обу-
ком, за тим во лон те ри, пред-
став ни ци цен та ра за со ци јал-
ни рад и цен та ра за по ро дич-

ни сме штај, пру жа о ци услу га 
(со ци јал них, здрав стве них...) 
и хра ни о ци. Кроз спро во ђе ње 
про јект них ак тив но сти сре ђе-
на је стам бе на згра да за при-
пре му ко ри сни ка, на ба вље но 
је ком би во зи ло и из вр ше на 
про це на ко ри сни ка.

О са рад њи До ма и алек си-
нач ког Цен тра за со ци јал ни рад 
у ре а ли за ци ји про јек та го во ри-
ла је Бра ти сла ва Стој ко вић, ди-
рек тор ка алек си нач ког Цен тра 
за со ци јал ни рад, а о ис ку стви-
ма у ра ду са ко ри сни ци ма ко ји 

су сме ште ни у по ро ди це при ча-
ли су хра ни те љи из Вра ња, Ле-
сков ца, Алек син ца и Бан ков ца.

Кон фе рен ци ја је за вр ше на 
по зо ри шном пред ста вом „Ва-
шар та шти не” ко ју су, уз по-
моћ рад ног те ра пе у та На та ше 
Не шић, при пре ми ли чла но ви 
драм ске ра ди о ни це ко ја по-
сто ји шест го ди на и оку пља 
је да на ест ко ри сни ка.

Про је кат „Пут од ин сти ту ци-
је до са мо стал ног жи во та” фи-
нан си ра ла је Европ ска уни ја у 
скло пу про јек та „Отво ре ни за-
гр љај”, док је парт нер у пла ни-
ра њу и спро во ђе њу про јект-
них ак тив но сти би ла Ху ма ни-
тар на ор га ни за ци ја за по моћ 
осо ба ма са смет ња ма у раз во-
ју „Деч је ср це” из Бе о гра да.

С. Илић

Уни ја по сло да ва ца Вој во ди не (УПВ)
скло пи ла је по чет ком ју ла Спо ра зум о
по слов но-тех нич кој са рад њи са Удру-

же њем гра ђа на „Ком ши ја” из Пе тро ва ра-
ди на (ко је има до зво лу за са ку пља ње нео-
па сног и опа сног от па да на те ри то ри ји АП
Вој во ди не), с ци љем да се по стиг не бо ља
за шти та жи вот не сре ди не и ујед но ре а ли зу-
је за кон ска оба ве за при вред них су бје ка та у
обла сти упра вља ња от па дом. 

Стан ко Кр стин, пред сед ник УПВ, и Све-
то зар Јо ви чић, пред сед ник УГ „Ком ши ја”,
пот пи са ли су овај спо ра зум са ци љем да
ани ми ра ју чла но ве УПВ-а за при ку пља-
ње от па да од елек трич них и елек трон ских
про из во да, то нер ка се та и оста лог от па да
те вр сте, те да на тај на чин очу ва ју и сво ју
при род ну сре ди ну. С дру ге стра не, УГ „Ком-
ши ја” ће евен ту ал ни оства ре ни про фит упо-
тре би ти за еду ка ци ју де це и омла ди не у за-
шти ти жи вот не сре ди не, као и за про мо ци ју
ре ци кла же. 

Ру ко вод ство Уни је по сло да ва ца Вој во ди-
не пре у зе ло је оба ве зу да оба ве сти по сло-
дав це, сво је чла но ве, о ак тив но сти ма УГ 
„Ком ши ја” и да им пре по ру чи са рад њу са
овим удру же њем гра ђа на, јер је по ме ну та

услу га од но ше ња от па да за чла но ве УПВ
бес плат на. Сто га је Стан ко Кр стин и по звао
по сло дав це из Уни је да се обра те цен тра ли
ра ди до би ја ња ин фор ма ци ја о на чи ну ус-
по ста вља ња по је ди нач не са рад ње са овим

удру же њем гра ђа на, уз по ру ку да ће бри-
гом о за шти ти жи вот не сре ди не и про мо ци-
јом ре ци кли ра ња за јед нич ки ра ди ти и на
очу ва њу сво је жи вот не сре ди не.

Ми ро слав Мек те ро вић

ПУТ ОД ИН СТИ ТУ ЦИ ЈЕ ДО СА МО СТАЛ НОГ ЖИ ВО ТА

Нов жи вот у хра ни тељ ским по ро ди ца ма

СПО РА ЗУМ О ЗА ШТИ ТИ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

За очу ва ње жи вот не сре ди не
Са рад ња Уни је по сло да ва ца и удру же ња гра ђа на у Но вом Са ду

Стан ко Кр стин и Све то зар Јо ви чић

За вре ме тра ја ња про јек та, 
нај функ ци о нал ни је пу но лет не осо бе 

при пре мље не су за на пу шта ње 
До ма за сме штај од ра слих ли ца „Ку ли на”
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поводи

На не дав но одр жа ној сед ни ци СИР Вој во ди не усво је ни су из-
ве шта ји о ра ду и фи нан сиј ском по сло ва њу Са ве за за 2014. го-
ди ну, а за тим и План ра да и Фи нан сиј ски план Са ве за за 2015.
го ди ну.

Сед ни ци су при су ство ва ли Ста на Сви ла ров, пред сед ни ца 
СИР Вој во ди не, Сте ван Ра ди шић, пот пред сед ник СИР Вој во ди-
не, као и Стан ко Ним че вић, пот пред сед ник СИР Ср би је.

На сед ни ци је та ко ђе био и Ми лан Бо шко вић, по моћ ник ди-
рек то ра Фи ли ја ле РФ ПИО Но ви Сад.

Ста на Сви ла ров је оба ве сти ла при сут не о одр жа ва њу већ 
тра ди ци о нал них ли ков них ко ло ни ја ин ва ли да ра да Вој во ди не,
о од мо ру и опо рав ку чла но ва у Ба њи Врд ник, као и о од лу ци да
се и ове го ди не све ча но обе ле жи 3. де цем бар, Ме ђу на род ни
дан осо ба са ин ва ли ди те том. Д. Ко раћ

Град ско удру же ње пен зи о не ра Зре-
ња нин, ко је бро ји око 7.000 чла но ва
учла ње них у 34 ме сне ор га ни за ци је,

одр жа ло је сре ди ном ју ла го ди шњу Скуп-
шти ну. Из ме ђу оста лих го сти ју,
Скуп шти ни су при су ство ва ли
и Ми лан Не на дић, пред сед ник
Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не и
пот пред сед ник Са ве за пен зи о-
не ра Ср би је, и Ми ли ја на Жи ва-
но вић, на чел ни ца Оде ље ња за
фи нан сиј ске и оп ште по сло ве у
Фи ли ја ли РФ ПИО Зре ња нин.

Иако Удру же ње ра ди у све те-
жим фи нан сиј ским усло ви ма, у
2014. је од лич но по сло ва ло и на
кра ју го ди не оства ри ло је чак и
до бит од 40.000 ди на ра. На и ме,
ГУП Зре ња нин има соп стве но
од ма ра ли ште у Вр њач кој Ба њи
ко је оства ру је при ход и ко је је
отво ре но за по се ти о це од 15.
ју на до кра ја сеп тем бра. При ли-
ком под но ше ња Из ве шта ја о ра-
ду, Љи ља на Пе тров, пред сед ни ца ГУП Зре-
ња нин, илу стро ва ла је и дру ге ак тив но сти
ове ор га ни за ци је.

– У ис по ру ци огре ва би ло је ка шње ња
због про шло го ди шњих по пла ва, али смо,
ипак, све уго во ре не ко ли чи не бла го вре ме-
но ис по ру чи ли. Кре ди ти ра њем на де вет ме-

сеч них ра та снаб де ли смо на ше чла но ве са
укуп но 720 то на угља и 1.237 куб них ме та ра
огрев ног др ве та. За на ше пен зи о не ре ви ше
пу та смо обез бе ди ли жи вот не на мир ни це

по по вољ ним усло ви ма и зим ни цу у вред-
но сти од око 1.700.000 ди на ра – на ве ла је
из ме ђу оста лог пред сед ни ца Пе тров.

На бро ја ла је и све дру ге ак тив но сти ко је
Удру же ње оба вља да би по мо гло сво јим чла-
но ви ма и олак ша ло им сва ко днев ни жи вот
у ста ро сти, али и оне дру штве не и спорт ске

ак тив но сти. По себ но су по но сни, како је ис та-
кла, на успех по стиг нут на про шло го ди шњој
Олим пи ја ди тре ћег до ба одр жа ној у Вр њач кој
Ба њи, ка да су ме ђу 115 еки па осво ји ли сед мо

ме сто у укуп ном пла сма ну. У са-
рад њи са Ре пу блич ким фон дом
ПИО и оста лим пен зи о нер ским
и ин ва лид ским ор га ни за ци ја-
ма успе шно су спро ве ли кон-
курс РФ ПИО о ре ха би ли та ци ји
пен зи о не ра у ба ња ма Ср би је о
тро шку Фон да. Та ко је ла не на
бес плат ну ре ха би ли та ци ју из
оп шти не Зре ња нин упу ће но
283 пен зи о не ра (322 на ни воу
Фи ли ја ле) у пет ре ха би ли та ци-
о них цен та ра.

Ми ли ја на Жи ва но вић је оба-
ве сти ла при сут не да су ове
го ди не на ни воу Фи ли ја ле РФ
ПИО Зре ња нин на кон кур су
под не та укуп но 662 зах те ва за
бес плат ну ре ха би ли та ци ју у РХ
цен три ма, и да је за хва љу ју ћи

ефи ка сном ра ду ко ми си је у ба ња ма већ бо-
ра ви ло 150 пен зи о не ра. Пре ма ње ним ре чи-
ма, кра јем ав гу ста и по чет ком сеп тем бра пут
ба ња от пу то ва ће још 150-160 пен зи о не ра.

Ми лан Не на дић је на кра ју упу тио по хва-
ле за рад ГУП Зре ња нин.

М. Мек те ро вић

СКУП ШТИ НА ГРАД СКОГ УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ЗРЕ ЊА НИН

Од ли чан рад, до бри 
ре зул та ти
У ба ња ма већ бо ра ви ло 150 зре ња нин ских пен зи о не ра, кра јем ав гу ста
и по чет ком сеп тем бра от пу то ва ће још 150-160 ко ри сни ка пен зи је

Скуп шти на 
СИР Вој во ди не

Обраћање Ста не Сви ла ров

Љиљана Петров говори о активностима зрењанинских пензионера
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У алек си нач кој 
оп шти ни 
по ве ћа ва се 
број ко ри сни ка 
по мо ћи у ку ћи

Не дав но је, у окви ру про јек та 
„Алек си нац и Ра жањ, за бо ље 
су тра”, одр жа на че тво ро днев-
на еду ка ци ја за де сет не за по-
сле них же на ко је ће оба вља ти 
по сло ве ге рон то до ма ћи це. Еду-
ка ци ја је ре а ли зо ва на по акре-
ди то ва ном про гра му обу ке за 
пру жа ње по мо ћи у ку ћи и кућ-
не не ге за ста ра ли ца, аутор ке 
На де Ју ли нац. Све по ла зни це ће 
од Ре пу блич ког за во да за со ци-
јал ну за шти ту до би ти сер ти фи-
ка те.

– Про гра мом обу ке је об у хва-
ће но упо зна ва ње са осно ва ма 
со ци јал не за шти те, основ ним 
ка рак те ри сти ка ма ста ро сти и 
ста ре ња, као и овла да ва ње зна-
њи ма из обла сти основ не не ге 

– ка же Сне жа на Жи ва ди но вић
из Дру штва за раз вој кре а тив-
но сти у Алек син цу. 

Овим про јек том се у алек си-
нач кој оп шти ни по ве ћа ва број
ко ри сни ка по мо ћи у ку ћи за

де сет ста рих ли ца ко ји ма се па-
ра лел но пру жа и ме ди цин ска
по моћ и још де сет ко ри сни ка
услу ге ме ди цин ске по мо ћи у
гра ду. У оп шти ни Ра жањ об на-
вља се услу га по моћ у ку ћи за
де сет ко ри сни ка, ме ђу ко ји ма је
и пе то ро де це и мла дих са смет-
ња ма у раз во ју. Услу ге се ре а ли-
зу ју у оба гра да и у че ти ри се ла
у обе оп шти не, а тра ја ће до фе-
бру а ра на ред не го ди не. 

Про је кат ре а ли зу је алек си-
нач ко Дру штво за раз вој кре а-
тив но сти у парт нер ству са оп-
шти на ма Алек си нац и Ра жањ.
Вред ност про јек та је 1.583.000
ди на ра, од че га 63 од сто фи-
нан си ра Ми ни стар ство за рад,
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња.

С. Илић

Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли-
да ра да Срем ских Кар ло ва ца ор-
га ни зо ва ла је 21. ју ла из ло жбу

руч них ра до ва, али и сли ка са одр жа них
сли кар ских ко ло ни ја СИР Вој во ди не, у

част сво је кр сне сла ве Све тог Про ко пи-
ја. Осим из ло же них руч них ра до ва ко је
су већ тра ди ци о нал но из ра ди ле вред-
не же не из њи хо ве сек ци је „Кар ло вач ке
тка ље”, ове го ди не су сво је ру ко тво ри не

пре зен то ва ле и њи хо ве ко ле ги ни це из
ОО СИР Ко ва чи ца. 

Ста на Сви ла ров, пред сед ни ца СИР Вој во-
ди не, при ли ком све ча ног отва ра ња из ло жбе
по себ но је ис та кла да је ову про грам ску ак-
тив ност кар ло вач ких ин ва ли да ра да де ли-
мич но фи нан си ра ло Ми ни стар ство за рад,
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та-
ња и да је де лом уче ство ва ла и Оп штин ска
упра ва Срем ских Кар лов ца.

Осим око 190 ин ва ли да ра да и њи хо вих
ру ко во ди ла ца из 19 оп штин ских и град ских
ор га ни за ци ја из свих де ло ва Вој во ди не, ма-
ни фе ста ци ју су сво јим при су ством, ме ђу
број ним го сти ма, уве ли ча ли и Стан ко Ним че-
вић, пот пред сед ник СИР Ср би је, Са ња Ман-
дић, на чел ни ца за дру штве не де лат но сти, и
Сне жа на Мар ја но вић, на чел ни ца за бу џет у
СО Срем ски Кар лов ци, као и нај бли же са рад-
ни це Ста не Сви ла ров у по кра јин ском Са ве зу,
Мир ја на Ба бин и Сла ви ца Ко пи ло вић. Пре не-
го што је упри ли чен слав ски ру чак и уз му зи-
ку и игру про сла вљен Све ти Про ко пи је, На да
Пер шић, агил на и успе шна пред сед ни ца ОО
СИР Срем ски Кар лов ци, уз то пле ре чи за хвал-
но сти уру чи ла је при зна ња и за хвал ни це по-
је дин ци ма и ор га ни за ци ја ма за до са да шњу
од лич ну са рад њу и по моћ у њи хо вом ра ду,
из ме ђу оста лих, и Ре дак ци ји „Гла са оси гу ра-
ни ка”. М. Мек те ро вић

ПО ВО ДОМ КР СНЕ СЛА ВЕ ИН ВА ЛИ ДА РА ДА ИЗ СРЕМ СКИХ КАР ЛО ВА ЦА 

Из ло жба руч них ра до ва

ДРУ ШТВО ЗА РАЗ ВОЈ КРЕ А ТИВ НО СТИ АЛЕК СИ НАЦ

Ком ши је за бо ље су тра

На да Пер шић, Стан ко Ним че вић и Ста на Сви ла ров
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на лицу места

УГе рон то ло шком цен тру Бе о град на
Бе жа ниј ској ко си 8. ју ла одр жа на је
про мо тив на три би на Ге рон то ло шког

дру штва Ср би је о ча со пи су „Ге рон то ло ги ја”.
О зна ча ју овог на уч но-струч ног ча со пи са
и ва жно сти ње го вог оп стан ка го во ри ли су
др Ми лош Не ма њић, пред сед ник Ге рон-
то ло шког дру штва Ср би је (ГДС), уред ни ца
ча со пи са др Сло бо дан ка Га шић Па ви шић и
управ ни ца До ма Бе жа ниј ска ко са Ол га Ни-
ко лић, а сво ју по др шку овој пу бли ка ци ји
пру жио је и Ла сло Чи кош, др жав ни се кре-
тар у Ми ни стар ству за рад, за по шља ва ње,
бо рач ка и со ци јал на пи та ња. Три би ни су
при су ство ва ли пред став ни ци ин сти ту ци ја
из обла сти со ци јал не за шти те.

Др Ми лош Не ма њић, пред сед ник ГДС,
под се тио је на ве ли ки зна чај, као и на хро-
но ло ги ју из ла же ња ове пу бли ка ци је Ге рон-
то ло шког дру штва Ср би је – од 1973. го ди не,
ка да је ГДС и осно ван, из ла зи „Ге рон то ло-
шки збор ник”, ко ји два де сет го ди на ка сни је
по ста је ча со пис „Ге рон то ло ги ја”.

– У ме ђу вре ме ну, од но сно у на ред них
два де сет го ди на та ко ђе су се де си ле зна-
чај не про ме не, а од 2008. го ди не „Ге рон-
то ло ги ја” као на ци о нал ни на уч ни ча со пис
на ла зи се на ли сти Ми ни стар ства про све те.
Од 2010. го ди не „Ге рон то ло ги ја” из ла зи два
пу та го ди шње, а ово је ина че је ди ни на уч ни
ча со пис овог про фи ла у ре ги о ну – ре као је

Не ма њић и то ком свог из ла га ња под се тио
на бо гат са др жај ча со пи са у овом прет ход-
ном пе то го ди шњем пе ри о ду.

Глав ни и од го вор ни уред ник ча со пи са „Ге-
рон то ло ги ја”, др Сло бо дан ка Га шић Па ви шић,

за хва ли ла је сви ма на пру же ној по др шци ча-
со пи су „Ге рон то ло ги ја” а проф. Не ма њи ћу на
ини ци ја ти ви да се по ку ша да овај ча со пис
из ла зи и да ље, јер је за и ста у кри тич ној фа зи,
и из ра зи ла на ду да ће уз по моћ свих ипак на-
ста ви ти да се об ја вљу је ре дов но.

– „Ге рон то ло ги ја” је ин тер ди сци пли нар ни
ча со пис, и то се ви ди у са мој струк ту ри ру-
бри ка – одво је не су ру бри ке ге рон то ло ги ја
и ге ри ја три ја. Оно што је за ни мљи во је сте
да та кав про фил ча со пи са по сто ји и из ла зи у

све ту, та ко да смо на ли ни ји оно га што је ак-
ту ел но. За јед но са овом, ка ко се то ка же, екс-
пло зи јом ста ро сти и ста ри јих осо ба, ја вља ју
се број ни на уч ни ра до ви у овој обла сти и у
све ту, а ка ко се ви ди из при ло га ко је до би-
ја мо за ча со пис, та квих ис тра жи ва ња има
све ви ше по след њих го ди на и код нас. Циљ
ча со пи са је омо гу ћа ва ње раз ме не на уч них
и струч них ин фор ма ци ја о свим аспек ти ма
ста ре ња и ста ро сти као раз вој ног про це са и
да под стак не про у ча ва ње ове про бле ма ти ке
у Ср би ји ка ко би се до при не ло очу ва њу ква-
ли те та жи во та осо ба ста ри јег до ба. Је дан од
раз ло га на шег оку пља ња је сте не са мо ма-
те ри јал на по моћ из ла же њу ча со пи са, не го
пре све га под сти цај и на уч ни ци ма и струч-
ња ци ма да нам ша љу ра до ве за ча со пис и да
раз ми шља ју у свом про фе си о нал ном ра ду о
то ме да бу ду са рад ни ци ча со пи са. То је ја ко
ва жно јер без мре же са рад ни ка ча со пис не
мо же да се раз ви ја. Оно у че му је по се бан
зна чај ча со пи са је сте и то што је то је ди ни
ин тер ди сци пли нар ни ча со пис у Ср би ји ко ји
је по све ћен обла сти ге рон то ло ги је и ге ри ја-
три је, а пре ма не ким са зна њи ма та квих ча-
со пи са не ма ни на Бал ка ну – ре кла је глав на
и од го вор на уред ни ца „Ге рон то ло ги је”.

Ол га Ни ко лић, управ ни ца До ма Бе жа ниј-
ска ко са где је ова три би на и одр жа на, по-
ред оста лог ис та кла је да је овај ча со пис
не што као оба ве зна лек ти ра за све ко ји се
ба ве обла сти ма ге рон то ло ги је, ге ри ја три је,
со ци јал не за шти те...

Весна Ка дић

ПРО МО ТИВ НА ТРИ БИ НА О ЧА СО ПИ СУ „ГЕ РОН ТО ЛО ГИ ЈА”

Ва жан и је дин ствен у ре ги о ну

БЕ О ГРАД

Нај леп ши бал кон
Бе жа ниј ске ко се

У До му Бе жа ниј ска ко са 8.
ју ла одр жан је тра ди ци о нал-
ни из бор за нај леп ши бал кон
овог до ма, до де ље не су на-
гра де, а при сут ни су ужи ва ли
у кул тур но-умет нич ком про-
гра му. По ред дом ског хо ра ко-
јем је ди ри го вао Жив ко Ва сић,
на сту пи ла је и фол клор на гру-
па из Тур ске, ко ја је бо ра ви ла
у Бе о гра ду по во дом ме ђу на-
род ног фе сти ва ла фол кло ра.
Пр ва два по бед нич ка ме ста
у из бо ру за нај леп ши бал кон
2015. го ди не при па ла су На-
де жди Ми хај ло вић и Сла вој ки
Та дић. В. К.

О значају часописа говорио проф. др Милош Немањић
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Пре не што ви ше од три го ди не на Бе ра-
нов цу код Кра ље ва по чео је да ра ди Днев-
ни цен тар за ста ре. Цен тар је отво рен уз
по моћ Европ ске уни је, а о ње му бри ну град
Кра ље во, Цен тар за со ци јал ни рад Кра ље-
во, као и Град ска ор га ни за ци ја Цр ве ног кр-
ста. 

По се бан ак це нат пру жа ња услу га у овом
цен тру ста вљен је на из бе гла и ин тер но ра-
се ље на ли ца ко ја жи ве на те ри то ри ји гра да
Кра ље ва. Цен тар омо гу ћу је ква ли те тан жи-
вот за ста ри је су гра ђа не, као и осе ћај њи хо-

ве ко ри сно сти. А шта све мо гу, при пад ни ци
тре ћег до ба су по ка за ли не дав но на из ло-
жби пле те них и руч них ра до ва, а то је ујед-
но би ла и при ли ка да се по ка же зна чај не го-
ва ња кул ту ре и тра ди ци је на шег на ро да.

Ипак, нај ва жни је од све га је да се ови вре-
ме шни љу ди дру же и да им се вра ћа осмех
на ли це. У бе ра но вач ком Днев ном цен тру за
ста ре се пе ва, сви ра, игра се шах, чи та ју се
књи ге и но ви не. Пра ва по ро дич на ат мос фе-
ра. Ов де сва ког дру гог да на до ла зе ле ка ри
ко ји бри ну о нај ста ри јим Кра љев ча ни ма, а

че ста су и пре да ва ња о ра зним бо ле сти ма.
При ред бе, го сто ва ња КУД-ова, са ти рич на

по по дне ва, са став ни су део сва ко дне ви це
ових и да ље ак тив них љу ди.

Све ак тив но сти Днев ног цен тра фи нан си-
ра ју град Кра ље во и Ми ни стар ство за рад,
запошљавање, бо рач ку и со ци јал ну по ли-
ти ку, а зна тан до при нос још бо љем ра ду да-
је и Ме сна за јед ни ца Бе ра но вац.

Средином ју ла Цен тар је за ста ра ли ца
ор га ни зо вао из лет до Ја го ди не.

Или ја Ше ку љи ца

УДо му Ка ра бур ма, јед ном УУод до мо ва Ге рон то ло шког 
цен тра Бе о град, 10. ју ла је 

одр жа на ве ли ка во лон тер ска 
ак ци ја у скло пу ко је су уре ђе не 
зе ле не по вр ши не до ма, а пар-
ков ни про стор опле ме њен но-
вим укра сним вр то ви ма.

Ак ци ја је ор га ни зо ва на у са-
рад њи Цен тра за уна пре ђе ње 
жи вот не сре ди не, ком па ни је Ло-
ре ал Бал кан, Се кре та ри ја та за 

за шти ту жи вот не сре ди не гра да 
Бе о гра да, Шу мар ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду и ко ри-
сни ка До ма Ка ра бур ма. По вод за 
ор га ни за ци ју ова квог до га ђа ја је 

гло бал на ини ци ја ти ва ком па ни-
је Ло ре ал „Дан гра ђа на” у скло пу 
ко је се за по сле ни ши ром све та 
оку пља ју да ис так ну зна чај во-
лон ти ра ња, со ли дар но сти ме ђу 

љу ди ма и по све те сво је вре ме
не кој дру штве но од го вор ној
ини ци ја ти ви.

То ком це ло днев не ак ци је у
До му Ка ра бур ма сто ти нак во-

лон те ра је би ло ан га жо ва но на
раз ли чи тим по сло ви ма. По са-
ђе но је око 900 сад ни ца, окре-
че но 1.200 ква драт них ме та ра
фа са да и до ни ра но ви ше од 800
во лон тер ских са ти.

Ова во лон тер ска ак ци ја је још
је дан при мер успе шне мул ти-
сек тор ске са рад ње јав ног сек-
то ра са дру штве но од го вор ним
ком па ни ја ма, ор га ни за ци ја ма
ци вил ног дру штва и ака дем-
ским ин сти ту ци ја ма, и при мер
до бре прак се ан га жо ва ња свих
сег ме на та дру штва у уна пре ђи-
ва њу ло кал них за јед ни ца и ста-
ња жи вот не сре ди не.

В. К.

ДНЕВ НИ ЦЕН ТАР ЗА СТА РЕ НА БЕ РА НОВ ЦУ КОД КРА ЉЕ ВА

Оми ље ни про стор за дру же ње

АК ЦИ ЈА У ДО МУ КА РА БУР МА

Ви ше од 100 во лон те ра 
уре ди ло парк
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кроз Србију

И ове го ди не, у вре ме одр жа ва ња чу ве-
ног пе тров дан ског ва ша ра, у Алек син цу је
одр жа на тра ди ци о нал на тро днев на ма ни-
фе ста ци ја „На Мо ра ви во де ни ца ста ра”.

На отва ра њу ма ни фе ста ци је при ка за на
је пред ста ва „Љу бав ник са сти лом” у из во-
ђе њу Ама тер ског по зо ри шта из Де мир Ка-
пи је у Ма ке до ни ји. Дан ка сни је одр жа но је
струч но са ве то ва ње на те му „Во де ни це по-
то ча ре”, а у ве чер њим ча со ви ма љу би те љи
фол кло ра мо гли су да ужи ва ју у на сту пи ма
чла но ва кул тур но-умет нич ких дру шта ва из
Те ши це, Гре ја ча, Дра жев ца, Жит ков ца, Тр-
ња на, Кор ма на, Ва ку па, Ру тев ца, Де мир Ка-
пи је и Алек син ца.

Ипак, нај за ни мљи ви је је би ло тре ћег да-
на. На ке ју по ред Мо ра ви це одр жа но је
тра ди ци о нал но так ми че ње у ку ва њу ри-
бље чор бе, на ко ме је уче ство ва ло 17 еки-
па, ма хом из алек си нач ке оп шти не, али и из
Ни ша, Ћи ћев ца, До ње Тр на ве и дру гих ме-

ста. Нај у ку сни ју чор бу ску ва ли су чла но ви
еки пе „Мај стор ска ра ди о ни ца” из Алек син-
ца – Не над Ва сић, Јо ви ца Ки тић и Аца Ива-
но вић.

У са мој за вр шни ци ма ни фе ста ци је так ми-
чи ли су се пе ва чи ама те ри, а ни је из о ста ла

ни мод на ре ви ја са ет но мо ти ви ма ко ју је
при ре ди ло Удру же ње гра ђа на „Ра ди ност”.

Ово го ди шњу ма ни фе ста ци ју, 51. по ре ду,
ор га ни зо ва ла је Оп штин ска ор га ни за ци ја
за ту ри зам и спорт под по кро ви тељ ством
оп шти не Алек си нац. С. Илић

Из ве штај на скуп шти на Удру же ња пен-
зи о не ра ки кинд ске оп шти не ана ли-
зи ра ла је свој рад у дру гој по ло ви-

ни про шле и пр вој по ло ви ни ове го ди не.
На кра ју 2014. го ди не еви ден ти ра но је на
овом под руч ју 14.516 ко ри сни ка пен зи је,
по свим осно ва ма. У Удру же ње је учла ње-
но тек 6.474, око 45 од сто, чи ме се не мо же

би ти за до во љан, прем да је го ди шњи из нос
чла на ри не са мо 250 ди на ра.

Упр кос то ме Удру же ње је по ма га ло да се
под ми ре основ не по тре бе чла но ва. Нај оп-
се жни је се бри ну ло о снаб де ва њу огре вом и
на мир ни ца ма, али и тех нич ком ро бом. Мно-
ги чла но ви на ру чу ју тех нич ку ро бу на кре-
дит за сво је уну ке. Сва ка ку по ви на је на бес-

ка мат ни кре дит и на при сто јан рок от пла те.
Осло нац свим ка те го ри ја ма пен зи о не ра

при ли ком омо гу ћа ва ња олак ши ца огле да
се у ор га ни зо ва њу сва ко днев ног днев ног
бо рав ка у са ли До ма пен зи о не ра, где се од-
ви ја ју и ак тив но сти КУД „Сун ча на је сен”. У 
тој про сто ри ји ко ја мо же да при ми око 160
по се ти ла ца Удру же ње обез бе ђу је и еду ка-
тив на пре да ва ња и раз ли чи те ма ни фе ста-
ци је, при год не за нај ста ри ју по пу ла ци ју.
Уче ста ле су екс кур зи је и из ле ти по це на ма
при сту пач ним за пен зи о нер ски џеп.

Та квим успе шним до ме ти ма ки кинд ског
Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра до при-
не ла је ухо да на са рад ња са Фи ли ја лом Фон-
да ПИО у Ки кин ди, ло кал ном са мо у пра вом,
ДДОР-ом „Но ви Сад”, срод ним ор га ни за ци-
ја ма с ко ји ма при ре ђу ју дру же ња и за јед-
нич ке кул тур но-за бав не на сту пе и Са ве зом
пен зи о не ра Вој во ди не, чи ји пред сед ник
Ми лан Не на дић по твр ђу је да је оно ме ђу
нај ан га жо ва ни јим у По кра ји ни. Чел ник СПВ
је на гла сио на ску пу у Ки кин ди да је нео п-
ход но да се по стиг не да пен зи је пра те тро-
шко ве жи во та, што је за сад у рас ко ра ку. У 
ра ду скуп шти не уче ство вао је и Дра ган Мај-
кић из Фи ли ја ле Фон да ПИО у Ки кин ди.

С. За ви шић

ПЕ ТРОВ ДАН СКИ ВА ША Р У АЛЕК СИ НЦУ

„Во де ни ца” ис пу ни ла оче ки ва ња

СКУП ШТИ НА УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА КИ КИНД СКЕ ОП ШТИ НЕ

Осло нац чла но ви ма,
чак и њи хо вим уну ци ма

На скупштинииии ккиииииккиниининнннндддссскккикикиииихх хххххххх х
пензионера уууучечесссстсттс вввововввааавааааааваааааао оооооо ииииии

 Ми лан Не на дић, предсдсд еедеддедднниииник кк СССССПСПССССС ВВВВВВВВВВ
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На пла нин ском пре во ју Ка ди бо газ, на
срп ско-бу гар ској гра ни ци, по диг нут је спо-
ме ник при ја тељ ства срп ског и бу гар ског
на ро да. Из при ја тељ ских од но са оп шти на
Кња же вац и Бе ло град чик (Бу гар ска) на ста-
ла је ма ни фе ста ци ја „Са бор на Ка ди бо га зу”.

Са бор је при вред на и кул тур на ма ни фе-

ста ци ја на ко јој се при ка зу је на род но кул-
тур но ства ра ла штво и при вред на по ну да
на се ља са обе стра не др жав не гра ни це.
Ове го ди не ма ни фе ста ци ја је одр жа на 17,
18. и 19. ју ла у зна ку два зна чај на ју билеја
– де ве де сет го ди на од осни ва ња и пет на ест
го ди на од об на вља ња са бо ра.

Са бор су зва нич но отво ри ли Бо рис Ни ко лов,
кмет оп шти не Бе ло град чик, Ан гел Ди ми тров,
ам ба са дор Ре пу бли ке Бу гар ске у Ср би ји, ко ји су
се и обра ти ли при сут ним гра ђа ни ма, и Ми лан
Ђо кић, пред сед ник оп шти не Кња же вац.

– Же ља нам је да се на род на ше две др жа ве
оку пља на овом ме сту не са мо јед ном го ди-
шње, већ да из град њом гра нич ног пре ла за
мо гу да оства ре сва ко днев ну са рад њу. На ша
два на ро да на овим про сто ри ма ве ко ви ма
жи ве за јед но, дру же се, са ра ђу ју и крај ње је
вре ме да ов де бу де отво рен гра нич ни пре лаз
о ко ме жи те љи са обе стра не гра ни це ма шта-
ју де це ни ја ма – ре као је Ми лан Ђо кић. Ина че,
за ова три са јам ска да на гра ни ца се од 8 до 22
ча са пре ла зи ла са мо са лич ном кар том.

За по се ти о це су би ла ор га ни зо ва на ра зна
спорт ска и му зич ка над ме та ња. Го сти су мо-
гли да раз гле да ју про дај не из ло жбе ма лих и
ве ли ких про из во ђа ча и да ку пе оно што им
је по треб но. На Са бо ру је сва ко днев но би-
ло на де се ти не хи ља да љу ди са обе стра не
гра ни це.  Дра гић Ђор ђе вић

Оп штин ска ор-
га ни за ци ја ин-
ва ли да ра да у 

Кња жев цу ко ја, по ред 
сво јих чла но ва, од не-
дав но оку пља и по ма-
же и осо бе са ин ва ли-
ди те том, обе ле жи ла је 
ју би леј – 60 го ди на по-
сто ја ња и ра да.

– Го ди не 1955. фор ми-
ран је ак тив ин ва ли да 
ра да ко ји се раз ви јао и 
оправ дао сво ју на ме ну, 
да би 1982. го ди не до-
био ста тус дру штве но-
прав ног ли ца, та ко да је 
од не ка да ма лог ак ти ва 
са де се ти на ма чла но ва 
по стао ве ли ка, сна жна 
ор га ни за ци ја ко ја у 
свом са ста ву да нас има 21 ме-
сну ор га ни за ци ју: 18 се о ских и 
три град ске. По ло ви на чла но ва 
ак ти ва уче ству је у ра ду ме сних 
ор га ни за ци ја и ре дов но пла ћа 

чла на ри ну. По год но сти ко је ну-
ди мо ко ри стио је сва ки ше сти 
пен зи о нер од укуп ног бро ја ин-
ва ли да, пен зи о не ра и осо ба са 
ин ва ли ди те том – ре као је Љу-

бин ко То шић, пред сед ник ове
ор га ни за ци је.

Ор га ни за ци ја да нас има од лич-
ну са рад њу са Са ве зом ин ва ли да
ра да (СИР) Ср би је, ло кал ном са-

мо у пра вом, ин ва лид ским
и пен зи о нер ским ор га ни-
за ци ја ма Ти моч ке Кра ји-
не, ни шког ре ги о на и не-
ких гра до ва из Бу гар ске
(Ви дин, Бе ло град чик, Ку ла
и Пле вен).

Све ча ном ску пу при су-
ство ва ло је око три сто ти-
не го сти ју. По здра вио их је
Бо жи дар Це кић, пред сед-
ник Са ве за ин ва ли да ра-
да Ср би је, ко ји је ис та као
зна чај са рад ње са ре сор-
ним ми ни стар стви ма и ло-
кал ном вла шћу. Оку пље не
зва ни це по здра вио је и
Ва ња Ди ков, пред сед ник
ор га ни за ци је ин ва ли да из
Ви ди на, а по ве ља о са рад-
њи пот пи са на је са пред-

сед ни ком ООИР из Алек син ца.
За слу же ним ор га ни за ци ја ма

и по је дин ци ма по де ље не су за-
хвал ни це и ди пло ме.

Д. Ђор ђе вић

КЊА ЖЕ ВАЧ КИ ИН ВА ЛИ ДИ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ 60 ГО ДИ НА РА ДА

По ма жу и осо бе 
са ин ва ли ди те том

МЕ ЂУ НА РОД НИ СА БОР НА КА ДИ БО ГА ЗУ 2015. 

Ме сто при ја тељ ства и са рад ње

Све ча ност отворио Бо жи дар Це кић, пред сед ник СИР Ср би је (трећи здесна)
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свет у нама

„Је сте, има мо ре зер ви са но
де сет да на, од 25. али ти знаш
мо ју си ту а ци ју. Пи та ње је да ли
ће мо уоп ште ићи, ни шта још ни-
смо ре ши ли за ма му, ко ће да је
па зи док ми ни смо ту…”

Ми мо сво је во ље слу ша ли
смо пре не ко ју тро, у пре гре-
ја ном трам ва ју, гла сан те ле-
фон ски раз го вор и сре до веч ну
пут ни цу очи глед но оп те ре ће ну
ве ли ким бри га ма, ве ћим 
од по тен ци јал ног от ка зи-
ва ња ле то ва ња.

Ни је ла ко овој же ни, ни 
њој ни ње ној по ро ди ци. 
То је не по би тан за кљу чак 
шта год да још сто ји иза 
основ ног по да тка о оба-
ве зи пре ма оста ре лом ро-
ди те љу. По пра ви лу, у жи-
во ту ве ли ког бро ја љу ди, 
ов де као и сву да, уз јед ну 
та кву под ра зу ме ва ју ћу 
ду жност сто ји мно го то га, 
пре све га бри га о соп стве-
ној де ци, че сто не до ра слој 
и још на шко ло ва њу.

И он да, на јед ној стра-
ни ро ди те љи, на дру гој 
де ца. Из ме ђу, де ца пр вих 
ујед но и ро ди те љи дру-
гих, сте шње ни исто вре-
ме ним оба ве за ма и оче-
ки ва њи ма са оба кра ја. 
При ти сну ти као у сен дви-
чу. Отуд и на зив, сен двич 
ге не ра ци ја.

Тер мин да ти ра из осам де се-
тих го ди на про шлог сто ле ћа
ка да је тај обра зац, услед де-
мо граф ских и со ци о ло шких
про ме на (ду жи жи вот ни век,
ка сни је ра ђа ње), по чео да до-
би ја ја сни је кон ту ре. Му шкар ци
и же не у пу ној сна зи, сво јим 40-
им и 50-им, у на по ну ка ри је ре,
са адо ле сцент ским под млат ком
и ро ди те љи ма по зни јег до ба.

Пре ма ис тра жи ва њу аме рич-
ког Пју цен тра, сва ки сед ми гра-
ђа нин САД по ме ну тих го ди на има
јед ног или оба ро ди те ља ста ри ја
од 65 о ко ји ма во ди ак тив ну бри-
гу, док ујед но по ди же ма ло лет но
де те или фи нан сиј ски по ма же од-
ра слу ћер ку или си на.

Аме ри кан ци из у зет ну па жњу
по кла ња ју овој ка те го ри ји, то-

ли ку да су је дан ме сец у го ди ни, 
упра во ју ли, про гла си ли за Ме-
сец сен двич ге не ра ци је, ка да 
се ова те ма (та ко је би ло и про-
те клих да на) раз ма тра из свих 
аспе ка та, об ја вљу ју се по да ци 
ра зних ис пи ти ва ња и из но се 
пред ло зи ка ко да се олак ша по-
ло жај оних ко ји под но се не сра-
змер но ве ли ку жр тву за сво је 
по ро ди це.

То ли ки пу бли ци тет мо же да 
се об ја сни и чи ње ни цом да је 
у пи та њу по пу ла ци о на ску пи-
на до ско ра по и сто ве ћи ва на са 
бе би-бум ге не ра ци јом ко ја је 
у про те кле две, три де це ни је 
др жа ла глав не по лу ге мо ћи у 
др жа ви, а са да по ла ко, из пу не 
ак тив но сти, кли зи у про фе си о-
нал ну и жи вот ну ми ро ви ну, ра-
чу на ју ћи на по др шку на сту па ју-
ћих по ко ле ња. 

Али то је по јед но ста вље но 
при ка зи ва ње, док је прак са пу-
на па ра док са. Где при па да осо-
ба од 65 го ди на са ро ди те љем 
од 90? Ко ће се о њој бри ну ти 
за го ди ну, две или де це ни ју, 
две? Оних о ко ји ма је по треб-
но ста ра ти се би ће све ви ше, 
док је, на дру гом кра ју, та мо 
ода кле се ре гру ту ју „ста ра о ци” 

про стор су жен, све ка сни јим 
за сни ва њем по ро ди це и ка сни-
јим ра ђа њем.

Про ду же на адо ле сцен ци ја 
од ра сле де це та ко ђе пред ста-
вља про лон ги ра ни при ти сак. 
Чак и кад се од се ле и фор мал но 
оса мо ста ле, ро ди тељ ска по моћ 
им је не за о би ла зна у пла ћа њу 
ра чу на, на ми ри ва њу тро шко ва 
за хра ну или от пла те кре ди та, 

по ка зу је ис тра жи ва ње ко је је у 
Бри та ни ји спро ве ла оси гу ра ва-
ју ћа ком па ни ја Ли вер пул Вик-
то ри ја. У истом про јек ту, чак 
54 од сто ис пи та ни ка ре кло је 
да ма те ри јал но по ма же де цу и 
(или) ро ди те ље, а у про прат ном 
ко мен та ру се на по ми ње да је то 
по моћ ко ја увек тра је мно го ду-
же не го што је онај ко је пру жа 
пр во бит но на ме ра вао.

С вре ме ном, по ста је све те же 
од го во ри ти свим оба ве за ма, „на 
хи ља де љу ди на ла зи до дат не 
по сло ве, ка ко би се из бо ри ли са 
мо ну мен тал ним тро шко ви ма”, 
кон ста ту је тим по во дом лон-
дон ски „Деј ли мејл”, а ка над ски 
„Глоб енд мејл” из То рон та упо-
зо ра ва на озбиљ не по сле ди це 
пре оп те ре ће но сти нај про дук-
тив ни јег де ла дру штва.

Пе ти на љу ди из про фе си о нал-
ног ста ле жа у Ка на ди, уз бри гу о
де ци во ди ра чу на о ро ди те љу или 
не ком ста ри јем чла ну по ро ди це.
И то не са мо же не. Све че шће и
му шкар ци су ве за ни дво стру ком
или тро стру ком оба ве зом, што се
од ра жа ва на њи хов основ ни по-
сао, пи ше овај днев ник.

Упа дљив је по раст из о ста на-
ка, узи ма ње сло бод них да на и 

од мо ра, а с дру ге стра не,
сма њен рад ни учи нак.
Због по ро дич них за ду же-
ња они  од би ја ју на пре до-
ва ње у слу жби, све сни да
не мо гу да из др же  тем по,
а умор ни, не и спа ва ни,
ис цр пље ни и под стал-
ним стре сом они уно се
на пе тост и ло шу ат мос-
фе ру ме ђу ко ле ге.

Сва та за па жа ња са др-
жа на су у сту ди ји о сен-
двич ге не ра ци ји „По глед
из ро во ва” из 2013. го ди-
не. У пи та њу је рад дво је
ка над ских уни вер зи тет-
ских про фе со ра на осно-
ву ис тра жи ва ња ко је је
спон зо ри са ла јед на оси-
гу ра ва ју ћа ку ћа. То ком
две го ди не ис пи та но је
ви ше од 25.000 за по сле-
них у ве ли ким фир ма ма,
а па жња је пре вас ход но
би ла усме ре на на струч-

ни и ру ко во де ћи ка дар.
За кљу чак мо же да се схва ти

као пре по ру ка. Уко ли ко же ле 
да за др же нај бо ље рад ни ке и од 
њих до би ју нај ви ше, ком па ни је 
ће мо ра ти да сво ју по слов ну и 
ка дров ску по ли ти ку при ла го-
де окол но сти ма и по ка жу ви ше 
флек си бил но сти и раз у ме ва ња 
за при о ри те те љу ди ко је хо ће 
да има ју у сво јим ре до ви ма.

До ско ра су раз не вр сте олак-
ши ца у ви ду по вољ ни јег рад ног 
вре ме на, узи ма ња сло бод них 
да на, ра да од ку ће и слич но би-
ле ре зер ви са не за мла де мај ке 
и оче ве. По све му су де ћи, си ту а-
ци ја је да нас та ква, а с вре ме ном 
ће би ти још те жа, да исту вр сту 
па жње и отво ре ног ума за но ва 
ре ше ња из и ску ју и ста ре мај ке и 
оче ви. Д. Дра гић

ИЗ МЕ ЂУ БРИ ГЕ О ДЕ ЦИ И О ОСТА РЕ ЛИМ РО ДИ ТЕ ЉИ МА

Ге не ра ци ја у сен дви чу

Све ви ше љу ди под те ре том дво стру ких 
оба ве за, а про ду же ни жи вот ни век
и по ме ре не гра ни це ра ђа ња чи не

да се при ти сак са мо по ве ћа ва
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Планета пензионера
ГРЧ КА:
Има ли 
рас пле та

Три јум фал но ре фе-
рен дум ско „не” но вим 
ме ра ма од ри ца ња, па 
и да љем сма њи ва њу 

пен зи ја, у Грч кој је у ро ку од са мо не ко ли ко да на пре тво ре но 
у ка пи ту лант ско „да”: ле ви чар ски пре ми јер Алек сис Ци прас је 
при хва тио све усло ве ЕУ и ММФ, не би ли Грч ка до би ла но ву 
по моћ и оста ла у евро зо ни.

Пред сто ји да кле и но во пре о бли ко ва ње пен зиј ског си сте ма, 
по ди за ње гра ни це за пре ста нак рад ног ве ка на 67 го ди на, по-
о штра ва ње усло ва за до сад оби ла то ко ри шће но (и зло у по тре-
бља ва но) пре вре ме но пен зи о ни са ње, а за бо ра ви ће се и на 13. 
пен зи ју ко ју је пре ми јер обе ћао пре ре фе рен ду ма.

Упр кос то ме, Гр ци ће, са про сеч ном пен зи јом од не што пре ко 
800 евра, има ти ви ше од про сеч не пен зи је Не ма ца (760 евра). 
Пред сто ји и ре ор га ни за ци ја пен зиј ске ад ми ни стра ци је у ко јој 
је чак 15.000 за по сле них.

САД: 
Не до ста је
ми ли јар да

Пен зиј ски фон до ви у нај бо-
га ти јој зе мљи све та, САД, на ме-
ње ни они ма ко ји су ра ди ли у 
јав ном сек то ру, крат ки су за око 
ми ли јар ду до ла ра, по ка за ло је 
ис тра жи ва ње ре но ми ра ног Пју 
ис тра жи вач ког цен тра. Реч је о 
фон до ви ма са ве зних др жа ва, 
при че му је си ту а ци ја нај те жа у Или но и су, Кен та ки ју и Ко нек ти ка ту,
где је по кри ве но са мо до 50 од сто од пла ни ра ног.

Два су глав на раз ло га за ова кву си ту а ци ју: ве ћи на фон до ва ин-
ве сти ра на бер зи, па су то ком про ху ја ле фи нан сиј ске кри зе пре тр-
пе ли ве ли ке гу бит ке, док је с дру ге стра не при лив ма њи од по треб-
ног. У са мо 24 од 50 др жа ва, при лив је ве ћи од 90 од сто.

Је ди на др жа ва са сто по стот ном по пу ње но шћу свог пен зиј ског
фон да је Ју жна Да ко та, док је на дру гој стра ни си ту а ци ја нај те жа у
Или но и су, где је ова по кри ве ност са мо 39 од сто.

РУ МУ НИ ЈА:
По сла ни ци се ча сти ли 

Ру мун ски по сла ни ци су до не ли јед ну ва жну од лу ку о пен зи-
ја ма – ко ја ва жи са мо за њих. Сре ди ном ју на су са 303 гла са за 
и 124 про тив се би из гла са ли по сла нич ке пен зи је ко је ће им се 

ис пла ћи ва ти као до да-
так на оне ре дов не.

Тај до да так ће за оне 
ко ји су ком пле ти ра ли 
са мо је дан по сла нич ки 
ман дат из но си ти 334 
евра, ду пло ви ше за оне 
са два, док ће мак си-
мал ни до да так од ско ро 
1.000 евра при ма ти они 
са три и ви ше ман да та.

Но ви за кон је обра-
зло жен по тре бом да 

се за ула зак у пар ла мент „мо ти ви шу екс пер ти из ра зних обла-
сти” и та ко по бољ ша ње гов са став и струч ност. Ру мун ски за-
ко но дав ци су ина че јед на од нај ма ње це ње них ин сти ту ци ја у 
зе мљи: њи хов рад одо бра ва са мо 12 од сто гра ђа на. Про сеч на 
пен зи ја у Ру му ни ји је ина че 200 евра.

Но ва вла да Дан ске, фор ми ра на
про шлог ју на, рас пу сти ла је ко ми си ју
за пен зиј ску ре фор му ко ју су фор ми-
ра ли ње ни прет ход ни ци, с обра зло-
же њем да су на днев ном ре ду „но ви
ци ље ви и но ви при о ри те ти”.

Вла да бив ше пре ми јер ке Хе ле Тор-
нинг-Шмит има ла је у пла ну да пен-
зиј ску ре фор му спро ве де то ком про-
ле ћа 2016, а глав ни циљ је тре ба ло

да бу де по јед но ста вље ње сло же ног
опо ре зи ва ња и уно ше ње еле ме на та
тран спа рент но сти у си стем, ка ко би
по стао при влач ни ји за оне ко ји са ми
ште де за пен зи о нер ске да не.

Но ви пре ми јер Ларс Ло ке Ра сму-
сен на че лу је ма њин ске вла де де сног
цен тра, ко јој је за пар ла мен тар ну ве-
ћи ну по треб но нај ма ње 56 по сла ни-
ка из не вла да ју ћих стра на ка.

УКРА ЈИ НА: До ла ри за по бу ње ни ке
По бу ње на под руч ја на ис то ку Укра ји не, са мо про гла ше не ре пу-

бли ке До њецк и Лу ганск не при зна ју зва нич ну вла ду у Ки је ву па су
из оп ште не из фи скал ног и со ци јал ног си сте ма, а јед на од по сле ди-
ца је да из пре сто ни це та мо не сти жу ви ше ни пен зи је.

По бу ње ни ци у До њец ку су не дав но са оп шти ли да се на те ри то-
ри ји ко ју кон тро ли шу пен зи је ипак ис пла ћу ју, али у до ла ри ма, уз
по ја шње ње да је од лу ка о то ме „при вре ме на” и да се од но си са мо
на „рат не ве те ра не” ко ји су сти гли до до ба за пен зи о ни са ње.

Ни је, ме ђу тим, на ве де но по ре кло нов ца, по што по бу ње ни ци
твр де да не до би ја ју фи нан сиј ску по моћ од Ру си је. До лар је ина че
по стао па ра лел на мо не та у по бу ње ним ре ги о ни ма, где су у оп ти ца-
ју и укра јин ска грив на и ру ска ру бља. М. Бе кин

ДАН СКА: Но ва ко ми си ја за ре фор му
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хроника

Оп шти на Свр љиг по бро ју кул тур них
и спорт ских ма ни фе ста ци ја за у зи-
ма ви со ко ме сто у Ср би ји. Њих има

то ком це ле го ди не, а по нај ви ше их је ле ти
ка да се сме њу ју из да на у дан и ка да оку пе
и ста ро и мла до из ра зних де ло ва зе мље
али и све та. Јед ном го ди шње вра те се мно-
ги у сво је род но ме сто да не би за бо ра ви ли

сво је ог њи ште. Свр љи шко ста нов ни штво
је пре те жно ста рач ко и ова ква оку пља ња
пред ста вља ју пра во осве же ње. Све ове ма-
ни фе ста ци је су у функ ци ји по чет ка раз во ја
ту ри зма у овом кра ју, а сми сао, пре све га
оп ста нак свр љи шког се ла и жи во та у ње му.

Јун и јул су ме се ци ка да кре ну тур ни ри у
се ли ма и са мом Свр љи гу и ка да се спорт ски

жи ви. У ор га ни за ци ји По ве ре ни штва Са ве за
са мо стал них син ди ка та Свр љи га то ком ју на
и ју ла одр жа на су рад нич ко-спорт ска так-
ми че ња у ма лом фуд ба лу и ри бо ло ву „РСИ
Свр љиг 2015”. На ово го ди шњим игра ма уче-
ство ва ло је око 300 рад ни ка из пред у зе ћа и
уста но ва оп шти не Свр љиг. Рад нич ке игре
по ста ју и пра зник у овом ме сту, до би ја ју на

ма сов но сти и укљу чу ју и мла де сна ге. По-
ред фуд ба ла ту су и ра зно вр сне за ба ве.

Свр љи жа ни су не дав но ужи ва ли у пр вом
Ме ђу на род ном ре ви јал ном фе сти ва лу фол-
кло ра „Игра ко ло крај Ти мо ка” ко ји је имао
рад ни и играч ки део. У рад ном де лу Окру-
гли сто о на род ној но шњи ан сам ба ла са њи-
хо вим ка рак те ри сти ка ма, а у дру гом де лу

ан сам бли су се пред ста ви ли спле том ига ра
из За је ча ра, Вр њач ке Ба ње, Кња жев ца, Со-
ко ба ње, Бо љев ца, Је ла шни це код Ни ша и
Свр љи га. Спе ци јал ни го сти на фе сти ва лу
би ли су чла но ви ан сам бла из бу гар ског гра-
да Лом са ко јим оп шти на Свр љиг има успе-
шну са рад њу. Ле по и за око и за ду шу.

Љу би те љи ма ли ков не умет но сти пру же-
на је при ли ка да уче ству ју на ли ков ној ко-
ло ни ји „Арс Ти ма кум” ко ју го ди на ма успе-
шно ор га ни зу је Цен тар за ту ри зам, кул ту ру
и спорт оп шти не Свр љиг. И док се ове лет-
ње ма ни фе ста ци је одр жа ва ју, Свр љи жа ни и
мно ги са стра не при пре ма ју се за ју би лар ну
де се ту „Бел му жи ја ду”, ту ри стич ко-при вред-
ну ма ни фе ста ци ју ко ја ће би ти одр жа на од
31. ју ла до 2. ав гу ста у Свр љи гу. По ред так-
ми че ња у спра вља њу бел му жа, до ма ћих
ста рин ских је ла, пи та, ко ла ча, одр жа ће се и
кон цер ти по зна тих умет ни ка и гру па, као и
Са бор гај да ша Ср би је.

С. Ђор ђе вић

КУЛ ТУР НО И СПОРТ СКО ЛЕ ТО У СВР ЉИ ГУ

За сва ког по не што

Удру же ње „Гер ги на” је и овог
ле та на цен трал ном град ском
тр гу у Не го ти ну при ре ди ло му-
зич ки про грам у ко јем је ужи ва-
ла број на пу бли ка. Удру же ње за
очу ва ње кул ту ре, иден ти те та и
је зи ка вла шке на ци о нал не ма-
њи не „Гер ги на” фор ми ра но је
у Не го ти ну 15. де цем бра 2009.
го ди не, са же љом да се очу ва
кул тур но на сле ђе Вла ха у Не го-
тин ској и Ти моч кој Кра ји ни, али
и у чи та вој Ср би ји и у окол ним
др жа ва ма у ко ји ма жи ве Вла си.
Ве че са „Гер ги ном” отво ре но је
на сту пом ове све по пу лар ни је
жен ске ет но гру пе а ор га ни зо-
ва но је у окви ру „Не го тин ског

ле та 2015” у са рад њи са Ту ри-
стич ком ор га ни за ци јом оп шти-
не Не го тин. 

– Су де ћи по ре ак ци ја ма пу-
бли ке, са глав ног град ског тр-

га по сла та је нај леп ша му зич ка 
раз глед ни ца сви ма они ма ко-
ји во ле звук вла шког ме ло са и 
вла шку тра ди ци ју – по ру чио је 
при ма ри јус др Си ни ша Че ло-

је вић, пред сед ник Удру же ња 
„Гер ги на”.

На сту пи ло је и не ко ли ко ве о ма
по зна тих со ли ста и ин стру мен та-
ли ста и пи о ни ри КУД-а „Фло ри-
ћи ка” из Ја бу ков ца, ко ји су по твр-
ди ли да се вла шка игра, ле па и
зах тев на, чу ва и са успе хом пре-
но си с ко ле на на ко ле но. 

Удру же ње је до са да са успе-
хом ор га ни зо ва ло се дам фе сти-
ва ла из вор не вла шке му зи ке у
Не го ти ну. За свој рад и до при нос
очу ва њу кул ту ре, иден ти те та и је-
зи ка вла шке на ци о нал не ма њи-
не ово удру же ње је 2013. го ди не
до би ло Мај ску на гра ду оп шти не
Не го тин. Ј. Ста но је вић

ВЛА ШКОМ ПЕ СМОМ И ИГРОМ ОТЕ РА ЛИ СПА РИ НУ У КРА ЈИ НИ

Не го тин ска му зич ка раз глед ни ца



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јул 2015. 21

Сим бо лич ном пре да јом 
кљу че ва пред сед ни ка оп-
шти не Вр њач ка Ба ња Бо-

ба на Ђу ро ви ћа ди рек то ру Не бој-
ши Бо ги ће ви ћу, све ча но је отво-
рен 11. Ме ђу на род ни Вр њач ки 
кар не вал. Ор га ни за то ри су при-
пре ми ли бо гат и са др жа јан про-
грам. По сле све ча ног отва ра ња 
по се ти о ци су ужи ва ли на кон-

цер ту Бо ја на Ма ро ви ћа. Деч ја 
кар не вал ска по вор ка и кон церт 
Пин ко ве зве зди це Уне би ли су 
нај сим па тич ни ји пу бли ци. То ком 
фе сти ва ла одр жа ни су и мно го-
број ни кон цер ти: гру па „Кер бер”, 
Здрав ко Чо лић, Ђор ђе Да вид и 

„Ку бал ко ни ка”, гру па „Осва ја чи”,
Го ца Тр жан и Да до Гли шић.... са-
мо су не ки од уче сни ка ово го ди-
шњег кар не ва ла. 

По се ти о ци су исто та ко ужи-
ва ли у цен тру Ба ње код по пу-
лар ног врап ца у ре ви ји хи то ва

„Вр њач ка Ба ња 2015” уз уче-
шће на ших по зна тих естрад них
умет ни ка. По се ти о ци ма кар не-
ва ла пред ста ви ла се и бра зил-
ска кар не вал ска гру па, за тим
ко за ци из Ру си је. Ни ове го ди не
ни је из о ста ла ве ли ка Ме ђу на-
род на кар не вал ска по вор ка.

Пре ма про це ни Ту ри стич ке
ор га ни за ци је Вр њач ка Ба ња,
на кар не ва лу је би ло 2.500 уче-
сни ка у 30 кар не вал ских гру-
па из Ср би је и ино стран ства, а
про грам је пра ти ло око 300.000
по се ти ла ца. По сле Гу че и Ег зи-
та Вр њач ки кар не вал је нај ве ћа
ту ри стич ка ма ни фе ста ци ја у Ср-
би ји о че му све до чи и на гра да
„Ту ри стич ки цвет”. Ор га ни за тор
кар не ва ла је и ово га пу та Ту ри-
стич ка ор га ни за ци ја уз по др-
шку оп шти не Вр њач ка Ба ња и
број них спон зо ра.

Дра ган Ива но вић

МЕ ЂУ НА РОД НИ ВР ЊАЧ КИ КАР НЕ ВАЛ

Бо гат кар не вал ски про грам

Тра ди ци о нал на ту ри стич ко-ре кре а тив на
ма ни фе ста ци ја „Дрин ска ре га та 2015” одр-
жа на је и ове го ди не у ју лу. Усло ви су би ли
по вољ ни – тем пе ра ту ра 28 сте пе ни, во до-
стај ре ке сред њи, ни је би ло ве тра, а во да је,
ка ко уче сни ци ка жу, би ла „та ман за осве же-
ње”. Као и ра ни јих го ди на, пло ви ло се ста зом
од Ро га чи це до Љу бо ви је ду гом 40 ки ло ме-
та ра. Ову атрак тив ну и ве о ма до бро по се ће-
ну ма ни фе ста ци ју успе шно су ор га ни зо ва ли
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја „Љу бо ви ја” и Раф-
тинг клуб „Дрин ска ре га та” из Љу бо ви је, под
по кро ви тељ ством СО Љу бо ви ја.  

У 1.200 ча ма ца и сто ти ну дру гих ра зно-
вр сних пло ви ла би ло је ви ше о 13.000 уче-
сни ка, ме ђу ко ји ма и по до ста пен зи о не ра
из Ср би је и бив ших ре пу бли ка Ју го сла ви-
је, али и из Хо лан ди је, Не мач ке, Аустри је,
Швај цар ске, Ита ли је, Ма ђар ске и Ен гле ске.
О без бед но сти уче сни ка бри ну ли су рад ни-
ци МУП-а, као и са ни тет ске еки пе са не ко-
ли ко ле ка ра спе ци ја ли ста и ро ни о ци – спа-
си о ци. Ко ман дант ре га те био је Зо ран Во ји-
но вић из Љу бо ви је.

По ис пло вља ва њу на во де ној мар шру ти
фор ми ра на је ко ло на пло ви ла ду га 11 ки ло-
ме та ра. По сле пет са ти пло вид бе ре га та ши
су за ста ли код се ла Гор ња Тре шњи ца да би

пре дах ну ли и осве жи ли се со ко ви ма, азбу-
ко вач ком ра ки јом шљи во ви цом, вој нич ким
па су љем, али и кри гла ма пи ва. Уз пе сму и
свир ку два ор ке стра тру ба ча, ве ли ка фло та
ча ма ца по сле де сет са ти пло вид бе упло ви-
ла је у при ста ни ште на ушћу Љу бо ви ђе у
Дри ну уз оп ште оду ше вље ње свих уче сни-
ка ре га те ле по том ре ке и кра јо ли ка и успе-
шном ор га ни за ци јом.  

М. Ма ли шић

ОДР ЖА НА ЧЕ ТР НА Е СТА ДРИН СКА РЕ ГА ТА

Пло ви ло 13.000 љу би те ља ре ке
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пензионерски кутак

На по след њој сед ни ци Из вр шног од бо ра Град ског удру же ња
пен зи о не ра Ни ша одо бре на су сред ства за за вр ше так ре кон-
струк ци је но вог до ма пен зи о не ра. За кљу че но је да ће но ви дом
пред ста вља ти про стор ко ји је до са да не до ста јао ни шким пен-
зи о не ри ма и да ће он би ти ме сто за су срет са ста рим при ја те-
љи ма и за упо зна ва ње но вих. Ми ро љуб Стан ко вић, пред сед ник
Град ског од бо ра пен зи о не ра у Ни шу, ис та као је да је пен зи о нер-
ски дом за ми шљен као ме сто дру же ња, где ће ста ри ји су гра ђа-
ни мо ћи да по пи ју чај или сок, од и гра ју не ку дру штве ну игру са
вр шња ци ма. Стан ко вић ка же да иде ја о адап та ци ји овог про сто-
ра по сто ји већ не ко ли ко го ди на и да је до би ла по др шку на Го ди-
шњој скуп шти ни Удру же ња пре не ко ли ко ме се ци. 

У ни шком удру же њу пен зи о не ра на да ју се да ће но ви са др-
жа ји до дат но улеп ша ти пен зи о нер ске да не њи хо вим чла но-
ви ма. Н. Ш.

НИШ

Пр во и дру го ме сто 
у Апа ти ну

Град ско удру же ње обо ле лих од це ре брал не и деч је па ра ли зе
Ниш уче ство ва ло је 27. и 28. ју на на де се том, ју би лар ном Ре пу-
блич ком му зич ком так ми че њу „Злат ни глас” у Апа ти ну. Так ми че-
ње су ор га ни зо ва ли Са вез за це ре брал ну и деч ју па ра ли зу Вој-
во ди не и до ма ћин так ми че ња, Дру штво за це ре брал ну и деч ју
па ра ли зу оп шти не Апа тин. Ма ни фе ста ци ју су по мо гли Цен тар
са со ци јал ни рад и ло кал на са мо у пра ва оп шти не Апа тин.

Чла но ви ни шког удру же ња на нај леп ши на чин су ис ка за ли
свој му зич ки та ле нат и у пра вом све тлу ре пре зен то ва ли свој
град и удру же ње, па им ни да ле ки пут од ско ро 900 ки ло ме та ра
ни је те шко пао. Де јан Ши ман дли осво јио је пр во ме сто а Љи ља-
на Илић дру го. Тре ће ме сто при пао је Спа сен ки Бе би Са вић из
Сив ца, са зна је мо од се кре та ра удру же ња, Ива на Пе ко ви ћа.

Ни шко удру же ње обо ле лих од це ре брал не и деч је па ра ли-
зе за хвал но је град ској оп шти ни Пан те леј и ње ном пред сед-
ни ку Ср ђа ну Са ви ћу, као и на чел ни ку оп шти не Но ви ци Си ми-
ћу, ко ји су им омо гу ћи ли уче шће на овом так ми че њу. И. П.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Ви дов дан ски тур нир
Ша хов ска сек ци ја оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра

Сме де рев ске Па лан ке би ла је до ма ћин тра ди ци о нал ног Ви-
дов дан ског тур ни ра. По ред до ма ћи на, уче ство ва ле су еки пе
ша хов ских сек ци ја оп штин ске ор га ни за ци је сле пих и сла бо-

ви дих Сме де рев ске Па лан ке, спорт ског удру же ња сле пих и
сла бо ви дих Ве ли ке Пла не и спорт ског удру же ња глу вих и на-
глу вих из гра да на Ја се ни ци.

Пр во ме сто осво ји ли су ша хи сти из еки пе ОО сле пих и сла-
бо ви дих Сме де рев ске Па лан ке, дру го из спорт ског удру же ња
сле пих и сла бо ви дих Ве ли ке Пла не. До ма ћи ну тур ни ра, еки пи
пен зи о не ра, при па ло је тре ће ме сто, док је че твр то осво ји ла
ша хов ска сек ци ја спорт ског удру же ња глу вих и на глу вих Сме-
де рев ске Па лан ке. Сл. К.

СУР ДУ ЛИ ЦА

Ве се ље на 
Вла син ском је зе ру

Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра Сур ду ли ца про сла ви ло
је 62 го ди не по сто ја ња и успе шног ра да на Ви дов дан, сво ју
кр сну сла ву.

Ве се ље и све ча ни ру чак упри ли че ни су у мо те лу на Вла син-
ском је зе ру, а при су ство ва ло је ви ше од 230 зва ни ца, ме ђу
њи ма и по бра ти ми из Вла со тин ца и Алек син ца, за тим го сти из
Вра ња, Бу ја нов ца, Вла ди чи ног Ха на, Бо сиљ гра да и до ма ћи ни
из Сур ду ли це.

На про сла ви су би ли и пред став ни ци ло кал не са мо у пра-
ве оп шти не Сур ду ли ца, као и пред сед ни ца Окру жног од бо ра
пчињ ског ре ги о на, Ми ра Трај ко вић. М. В.
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ТР СТЕ НИК

Про ве ра слу ха у Клу бу 
пен зи о не ра 

У про сто ри ја ма Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра у Тр-
сте ни ку ор га ни зо ва но је бес плат но ме ре ње слу ха. Ову про-
мо тив ну ак ци ју успе шно је од ра ди ла фир ма „Ауди о ме ди ка” 
чи ји је ле кар по сле про ве ре ста ња слу ха пен зи о не ри ма ко-
ји ма је по треб но са ве то вао но ше ње слу шног апа ра та (по по-
вољ ним це на ма и на ра те). Осим овог пре гле да, тр сте нич ка 
Ор га ни за ци ја пен зи о не ра у окви ру пла ни ра них ак тив но сти 
ор га ни зу је и ак ци је ме ре ња крв ног при ти ска и ни воа ше ће-
ра у кр ви. Не дав но су за ин те ре со ва ни пен зи о не ри мо гли да 
про ве ре и вид и да на ру че на о ча ре код оф тал мо ло га, ре кли 
су нам у Ор га ни за ци ји. Д. И.

Ши ре круг при ја те ља
Чла но ви Удру же ња пен зи о не ра ки кинд ске оп шти не пу ту ју

и упо зна ју кра је ве и љу де. Са ра ђу ју са удру же њи ма из Апа-
ти на, Зе му на, Ко ва чи це, Бе о гра да, Но вог Ми ло ше ва и дру гих
гра до ва, па чак и са вр шња ци ма из Те ми шва ра.

Не дав но су Ки кин ђа ни про ши ри ли круг при ја те ља. Бо ра-
ви ли су у Ве ли кој Пла ни, где је њих 56 по се ти ло ма на сти ре
По кај ни цу и Ко по рин и ет но се ло. Ве зу из ме ђу два удру же ња
ус по ста ви ли су њи хо ви пред сед ни ци, Пе ри ша Бо јић и Ве ли-
зар Сил ве стер, упо знав ши се на за се да њи ма скуп шти не Са-
ве за пен зи о не ра Ср би је, чи ји су чла но ви. Пла ња ни ма је упу-
ћен по зив за уз врат ну по се ту и дру же ње у Ки кин ди. С. З.

ПИ РОТ

У част Ви дов да на 
Ни тмур но, облач но ју тро ко је је осва ну ло над Пи ро том 28. 

ју на ни је по ко ле ба ло пе де се так пен зи о не ра ор га на уну тра-
шњих по сло ва у Пи ро ту да кре ну пут Ба би ног зу ба на Ста рој 
пла ни ни и да та мо обе ле же Ви дов дан. Пен зи о не ри су ужи ва-
ли у ле по та ма Ста ре пла ни не, а по себ но ка да су се по пе ли на 
сам врх, Ба бин зуб, на 1.735 ме та ра над мор ске ви си не ода кле 
се пру жа ве ли чан ствен по глед на ис точ ну Ср би ју.

Сви уче сни ци из ле та по не ли су ле пе ути ске, мно ги су на Ба-
би ном зу бу би ли пр ви пут, али не и по след њи, ка ко су са ми 
ре кли. С. П.

ВРА ЊЕ

Ге не ра ци ја за ди вље ње
Де ве то ро уче ни ка Гим на зи је „Бо ра Стан ко вић” из Вра ња

до че ка ло је 60 го ди на од ма ту ри ра ња.
Има ли су из вр сне про фе со ре. Без уџ бе ни ка, хва та ли су

бе ле шке и по сти гли за ви дан успех. Ми ле Трај ко вић је био
про фе сор на Прав ном фа кул те ту, жи ви у Бе о гра ду, Сто јан
Здрав ко вић за ме ник ту жи о ца у Вра њу, До бри во је Ђор ђе вић

док тор ме ди цин ских на у ка у Ско пљу. По себ но је за ни мљив
слу чај про фе сор ке исто ри је ко ја је у по зним го ди на ма по че-
ла ве о ма успе шно да сли ка. Има ла је че ти ри са мо стал не и две
груп не из ло жбе. Сли ке по кла ња у ху ма ни тар ним ак ци ја ма.

Ге не ра ци ја за ди вље ње. Из не дри ла је пет на ест прав ни ка,
пет на ест ле ка ра, ше сна ест про свет них рад ни ка, пет ин же ње-
ра, дво ји цу еко но ми ста, два офи ци ра ви со ког ран га и се дам
слу жбе ни ка.

На су сре ту су се на ша ли ли да ће сла ви ти и ди ја мант ски ју-
би леј. Р. С.

Удру же ње пен зи о не ра Бе ле во де вр ло је ак тив но у ор га-
ни зо ва њу пу то ва ња. Не дав но су об и шли Ми о ни цу, ма на стир 
Бо го ва ђу и ба њу Вруј ци.

Ве ћи на пен зи о не ра ис ко ри сти ла је при ли ку да се оку па у ле-
ко ви тој во ди ба ње Вруј ци. Мно ги су овом при ли ком спо зна ли 
че му све ко ри сти ово при род но бла го и ма гич на бањ ска во да.

За на ред ни из лет пла ни ра на је по се та ет но се лу Ста ни ши ћи 
код Би је љи не, као и оби ла зак не ко ли ко ду хов них ин сти ту ци-
ја на овом под руч ју ко је су од и гра ле ве ли ку уло гу за срп ски 
на род с обе стра не Дри не. М. Р. 
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историјат осигурања

Пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње
пред ста вља нај ва жни ји део со ци-
јал ног оси гу ра ња и об у хва та ње го ве

нај зна чај ни је ри зи ке: ста рост, ин ва лид ност
и смрт. Пр ви об ли ци оси гу ра ња сре ћу се
још у пр во бит ној људ ској за јед ни ци, у окви-
ру пле ме на, а ка сни је и по ро ди ца. Пр ва опа-
сност са ко јом се сре тао чо век би ла је глад,
а ме ре ко је је пред у зи-
мао у ци љу за шти те би-
ли су оба ве зни при ло-
зи у жи ту то ком род них 
го ди на.

Еле мен ти оси гу ра ња 
мо гу се пра ти ти то ком 
ста рог и сред њег ве ка 
и углав ном су се сво ди-
ли на за шти ту тр го вач-
ких ка ра ва на, од но сно 
тран спор та ро бе. О то-
ме по сто је за пи си. На 
при мер, Ха му ра би јев 
за кон из тре ћег ми ле-
ни ју ма п.н.е. пред ви ђа 
оба ве зу уче сни ка тр-
го вач ког ка ра ва на да 
на док на де ште ту на-
ста лу услед пљач ке. У 
Ки ни је, код брод ског 
пре во за ро бе, по сто ја-
ла оба ве за да вла сник 
бро да, ако брод стиг не 
на од ре ди ште, ис пла ти 
од ре ђе ни део до би ти, а 
у слу ча ју гу бит ка бро да, вла сни ку је ис пла-
ћи ва на од ште та.

Раз вој со ци јал ног оси гу ра ња по чи ње кра-
јем 19. ве ка и ве зан је за сти ца ње пра ва на
син ди кал но ор га ни зо ва ње. Мо дел оба ве-
зног со ци јал ног оси гу ра ња, у фор ми ко ја је
при сут на и да нас, по ста вио је не мач ки кан-
це лар Би змарк 1883. го ди не до но ше њем
Пр вог за ко на о оба ве зном здрав стве ном
оси гу ра њу. Он је по чи вао на до при но си ма
ко је су у тзв. бо ле снич ке ка се упла ћи ва ли
за по сле ни и по сло дав ци, те на тај на чин
прет ход но до бр о вољ но оси гу ра ње овим

за ко ном по ста је оба ве зно, што про пи си ма
обез бе ђу је др жа ва.

Со ци јал но оси гу ра ње 
у Кра ље ви ни Ср би ји

Са мо де вет го ди на на кон до но ше ња пр-
вог та квог за ко на у све ту, За ко на о пен зиј-
ском оси гу ра њу рад ни ка у Не мач кој, у Кра-

ље ви ни Ср би ји је, 1898. го ди не, осно ван
пр ви За нат ски до бр о вољ ни фонд ко ји је
имао ве ли ки број оси гу ра ни ка, соп стве не
из во ре фи нан си ра ња и пра ви ла ко ји ма су
би ла пре ци зно де фи ни са на пра ва и оба-
ве зе чла но ва Фон да. Ово ме су прет хо ди ли
мно ги про пи си, уред бе и за ко ни из те обла-
сти по чев од сре ди не 19. ве ка.

За ни мљи ве исто риј ске чи ње ни це го во ре
да је ре ше ње пр ве срп ске пен зи је пот пи сао
кнез Ми лош Обре но вић 1833. го ди не, а пр-
ви срп ски пен зи о нер био је из ве сни Или ја
Мар ко вић, из нос ње го ве пен зи је био је 100

аустриј ских та ли ра. Пр во ре ше ње о по ро-
дич ној пен зи ји пот пи са но је 1835. го ди не,
пр ви ко ри сник би ла је Ка ра ђор ђе ва удо ви-
ца, Је ле на Пе тр о вић, а пен зи ја је из но си ла
500 аустриј ских та ли ра.

Као и у оста лим европ ским зе мља ма у то
вре ме, про пи си ма о пен зиј ском и ин ва лид-
ском оси гу ра њу би ли су об у хва ће ни са мо

рад ни ци и чи нов ни ци.
Кнез Ми лош је још 1859.
го ди не увео тзв. оп штин-
ске ко ше ве у ко је су се-
ља ци би ли у оба ве зи да
да ју од ре ђе ну ко ли чи ну
жи та ко је се по том де ли-
ло на ро ду у слу ча ју гла ди
или не ких дру гих не при-
ли ка као што су су шне
го ди не, по пла ве итд.,
што би био пр ви при мер
со ци јал не за шти те и дру-
гих дру штве них сло је ва.

Кра ље ви на СХС
У Кра ље ви ни СХС 1922.

го ди не до нет је За кон о
оси гу ра њу рад ни ка. Тај
за кон је сма тран јед ним
од нај на пред ни јих про-
пи са те вр сте у Евро пи,
за сно ван на на че ли ма не-
мач ког со ци јал ног по рет-
ка у вре ме Би змар ка. Овај
до ку ме нат је раз ра ђи вао

ви до ве пен зиј ско-ин ва лид ске за шти те оси гу-
ра ни ка и њи хо вих по ро ди ца и об у хва тао је све
ри зи ке оси гу ра ња осим не за по сле но сти.

За вре ме Дру гог свет ског ра та оку па ци о-
не вла сти су за др жа ле за те че но прав но ста-
ње у по гле ду но си ла ца оси гу ра ња и про пи-
са, с тим што су на анек ти ра ним под руч ји ма
при ме њи ва ни за ко ни оку па то ра.

Пе ри од на кон Дру гог свет ског ра та обе-
ле жен је до но ше њем број них за ко на и
про пи са ко ји уре ђу ју све гра не со ци јал ног
оси гу ра ња: здрав стве но, пен зиј ско и ин ва-
лид ско. Г. О.

ИЗ ИСТО РИ ЈЕ СЕК ТО РА ЗА МЕ ДИ ЦИН СКО ВЕ ШТА ЧЕ ЊЕ

Раз вој и на ста нак 
пен зиј ског оси гу ра ња

Од овог бро ја „Гла са оси гу ра ни ка” до но си мо при каз раз во ја Сек то ра за ме ди цин ско
ве шта че ње РФ ПИО. Исто ри јат је ура ди ла др Ве сна Сто ја но вић, а на ини ци ја ти ву 
ди рек то ра Сек то ра др Ди ке Ка је ви ћа, у же љи да се са чу ва се ћа ње и за бе ле же успо ме не,
пре све га на ис так ну те ле ка ре ко ји су сво јим ра дом, ен ту зи ја змом и зна њем оста ви ли 
не из бри сив траг у Сек то ру за ме ди цин ско ве шта че ње. 

31. јул 2015. ГЛАС ОСИГУРАНИКА24
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ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

?Г. Јо ва но вић, Бор: Имам 49 го ди на и 17 го ди на рад ног ста жа 
у фир ми ко ја ви ше не по сто ји. У са о бра ћај ној не сре ћи до жи-
вео сам те шку по вре ду ру ке и због то га не мо гу ниг де да ра-

дим. Пре да вао сам зах тев за ин ва лид ску пен зи ју, али сам од би-
јен иако ми је ин ва лид ност про це ње на на 80 од сто. Да ли имам 
пра во да на сле дим по ро дич ну пен зи ју од оца ко ји је не дав но 
пре ми нуо а из др жа вао је ме не и чла но ве мо је по ро ди це?

До дат ни стаж на тре ће де те

?М. Алек сић, Ле ско вац: Имам тро је де це по осно ву че га сам
оства ри ла до дат ни стаж у тра ја њу од две го ди не. Да ли је
тач но да се овај стаж не ра чу на као услов за сти ца ње пен-

зи је?

ОД ГО ВОР: Стаж по осно ву ро-
ђе ња тре ћег де те та пред ста вља
по се бан стаж и ни је исто што и
стаж оси гу ра ња. То зна чи да овај
по себ ни стаж не пред ста вља
услов за оства ри ва ње пра ва на
пен зи ју јер се као услов за пен зи ју
зах те ва на вр ше ње од ре ђе них го-
ди на ста жа оси гу ра ња. Прак тич-

но, стаж од две го ди не по осно ву
ро ђе ња тре ћег де те та се не узи ма
у об зир при ли ком про це не ис-
пу ње но сти усло ва за оства ри ва-
ње пра ва на пен зи ју, али ула зи у
уку пан пен зиј ски стаж при ли ком
об ра чу на из но са пен зи је и на тај
на чин не знат но ути че на по ве ћа-
ње из но са пен зи је.

Пра во на по ро дич ну пен зи ју

ОД ГО ВОР: Де те мо же да 
оства ри пра во на по ро дич ну 
пен зи ју по смр ти ро ди те ља уко-
ли ко се у по кре ну том по ступ ку 
по зах те ву за по ро дич ну пен зи-
ју утвр ди да је не спо соб ност за 
рад на ста ла пре смр ти ро ди те-
ља ко ји је из др жа вао де те.

Мо же те да под не се те зах тев 
за по ро дич ну пен зи ју по смр ти 

ко ри сни ка у над ле жној фи ли-
ја ли ПИО, уз ко ји ће те, по ред 
оста ле до ку мен та ци је, при ло-
жи ти и сво ју ме ди цин ску до ку-
мен та ци ју. 

У то ку по ступ ка ће се це ни ти 
да ли је Ва ша не спо соб ност за 
рад на ста ла у вре ме док Вам је 
отац био жив, као и чи ње ни ца да 
ли сте би ли из др жа ва но ли це.

?В. Пан тић, Бе о град: Да ли мо же да се упла ти пре кид рад-
ног ста жа? На и ме, 31. ма ја 2003. пре стао ми је рад ни од-
нос у јед ној фир ми, а 3. 11. 2003. за по сли ла сам се у дру-

гој рад ној ор га ни за ци ји где и са да ра дим. Ко ли ко би ко шта ла 
упла та по ме се цу и ко ме да се об ра тим?

Пре кид рад ног ста жа

ОД ГО ВОР: Ни је мо гу ће упла-
ти ти до при но се за пен зиј ско 
оси гу ра ње за пе ри од у ко јем 
ли це ни је би ло у оси гу ра њу. Да-
кле, пре ки дом рад ног од но са, 
Ви сте иза шли из оси гу ра ња и 
не по сто ји мо гућ ност да се за 
тај пе ри од „до ку пи” стаж јер у 
За ко ну о ПИО не по сто ји ин сти-
тут до ку па ста жа.

Са мо у си ту а ци ја ма ка да се то-
ком по ступ ка за оства ри ва ње 

пра ва на пен зи ју уста но ви да по-
сто ји пе ри од ка да сте би ли у рад-
ном од но су и ка да сте би ли при-
ја вље ни на оси гу ра ње, али Вам
по сло да вац за тај пе ри од ни је
пла тио до при но се, Ви мо же те са-
ми да пла ти те до при но се за ПИО.
Ме ђу тим, то је мо гу ће ура ди ти са-
мо уко ли ко тај стаж пред ста вља
услов за оства ри ва ње пра ва на
пен зи ју и са мо у то ку по ступ ка за
оства ри ва ње пра ва на пен зи ју. 

?Зо ран, Алек сан дро вац Жуп ски: Мо би ли сан сам 1999. го ди-
не, ка да сам и стра дао на Ко со ву на оклоп ном во зи лу ко је
је на ле те ло на ми ну. На ко ји на чин да ре гу ли шем здрав-

стве но оси гу ра ње, бу ду ћи да сам остао ин ва лид као ре зер ви-
ста у Ре пу бли ци Ср би ји са 30 го ди на жи во та?

ОД ГО ВОР: За сва пи та ња из
обла сти здрав стве ног оси гу-
ра ња, над ле жан је Ре пу блич ки
фонд за здрав стве но оси гу ра ње.

Обра ти те се ис по ста ви РФ ЗО у
ме сту где жи ви те и та мо ће те до-
би ти об ја шње ње на ко ји на чин
да се здрав стве но оси гу ра те.

За здрав стве но оси гу ра ње 
над ле жан је РФ ЗО

?И. Пе рић, Ло зни ца: За ко ном је де фи ни са но да ли ца ко ја
оба вља ју при вре ме не и по вре ме не по сло ве пре ко омла-
дин ских за дру га, а има ју на вр ше них 26 го ди на, од но сно

без об зи ра на го ди не жи во та ако ни су на шко ло ва њу, сти чу
свој ство оси гу ра ни ка. Да ли то под ра зу ме ва при зна ва ње рад-
ног ста жа у вре ме ра да пре ко омла дин ске или сту дент ске за-
дру ге?

За ин ва лид ску пен зи ју по треб но 
нај ма ње пет го ди на ста жа

Рад пре ко омла дин ске за дру ге

?Л. Пе тро вић, Ниш: Ро ђен сам 1975. го ди не. Од 1997. бо лу јем 
од мул ти пле скле ро зе. Ко ри сник сам ту ђе по мо ћи и не ге и 
ин ва лид ске пен зи је 50 од сто. Ин ва лид ску пен зи ју при мам 

од 2001. го ди не, у по чет ку је то би ла при вре ме на на кна да, а са-
да је ин ва лид ска пен зи ја 50%. Имам укуп но три го ди не рад ног 
ста жа. Да ли имам пра во на пу ну ин ва лид ску пен зи ју?

ОД ГО ВОР: За ко ном о ПИО ко-
ји је сту пио на сна гу 10. 4. 2003.
го ди не уве де на је но ви на по
пи та њу при вре ме них и по вре-
ме них по сло ва ко ји се оба вља ју
пре ко омла дин ске за дру ге. До
та да су они ко ји су оба вља ли
ове по сло ве би ли оси гу ра ни са-
мо за слу чај ин ва лид но сти и те-
ле сног оште ће ња про у зро ко ва-
них по вре дом на ра ду, или про-
фе си о нал ном бо ле шћу. То зна-

чи да се овај стаж на вр шен пре
10. 4. 2003. го ди не не при зна је
у стаж оси гу ра ња, већ са мо по-
сле овог да ту ма. Оси гу ра ни ци
ко ји ра де на овим по сло ви ма
сма тра ју се оси гу ра ни ци ма за-
по сле ни ма, док се омла дин ска
за дру га сма тра по сло дав цем.
Овај стаж се при зна је са мо ста-
ри ји ма од 26 го ди на жи во та, као
и они ма ко ји су мла ђи али се не
шко лу ју.

ОД ГО ВОР: За оства ри ва ње 
пра ва на ин ва лид ску пен зи ју ли-
ци ма ко ја то пра во оства ру ју по 
осно ву бо ле сти или по вре де ван 
по сла, а ста ри ји су од 30 го ди на, 
по треб но је нај ма ње пет го ди на 
ста жа оси гу ра ња. То зна чи да Ви 
са три го ди не ста жа не ис пу ња-
ва те услов за оства ри ва ње пра-
ва на ин ва лид ску пен зи ју, чак и 
да над ле жни ор ган ве шта че ња 
утвр ди да код Вас по сто ји пот-
пун гу би так рад не спо соб но сти. 

Ако би сте се са сво јом пре о ста-
лом рад ном спо соб но шћу за по-
сли ли или по че ли да оба вља те
са мо стал ну де лат ност, тре ба ло
би то оси гу ра ње да тра је нај-
ма ње две го ди не пре не го што
под не се те зах тев за оце ну рад-
не спо соб но сти. За то вре ме би
Вам пре ста ло пра во на на кна ду
у ви си ни 50 од сто ин ва лид ске
пен зи је. У су прот ном, ни ка да не
би сте мо гли да оства ри те пра во
на ин ва лид ску пен зи ју.
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шареница шареница

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: пасмина, откивак, сладара, ременар, атером, 
ман, век, љ, ивона, ести, ин, наивац, оксалат, с, ела, р, тс, дрво, примат, але, 
ири, бекерел, ателан, д, татић, ан, ника, нити, ар

СКАНДИНАВКА Че стит ке 
за 46. ро ђен дан

У про шлом бро ју смо об ја ви ли ан ке ту по во-
дом 46. ро ђен да на ва шег и на шег ли ста „Гла са
оси гу ра ни ка” и за мо ли ли све чи та о це да је по-
пу не и на не ки на чин (по штом или уба ци ва њем у
од го ва ра ју ће сан ду че у нај бли жој фи ли ја ли Фон-
да) вра те у ре дак ци ју ка ко би смо уви де ли да ли
вам се и ко ли ко до па да са др жај ли ста.

Мо жда мо же да се ка же да се ни са ми ни смо
на да ли ово ли ком од зи ву чи та ла ца, али је чи ње-
ни ца да нам по врат не ин фор ма ци је, од но сно по-
пу ње ни ан кет ни ли сти ћи сва ко днев но при сти жу
са свих стра на. Оно што смо из до са да при спе-
лих ан ке та ус пе ли да ви ди мо је сте да ве ли ки
број на ших чи та ла ца сма тра да је лист до бар, ве-

ћи на га је оце ни ла нај ви шом оце ном, као и да се
са под јед на ким ин те ре со ва њем чи та ју ско ро све
ру бри ке. Би ло је до ста иде ја и пред ло га за но ве
ру бри ке ко је би на ши чи та о ци во ле ли да чи та ју,
има и же ља да се об но ве не ке ру бри ке ко је су
ра ни је по сто ја ле и ми за са да бе ле жи мо све те
пред ло ге, па ће мо са чла но ви ма Из да вач ког са-
ве та ли ста раз мо три ти шта и ка да мо же мо и да
ре а ли зу је мо.

Не тре ба ре ћи да су од свих сти гле че стит ке за
ју би леј уз же љу да још ду го из ла зи мо, а до би ли
смо и јед ну по ве љу: на и ме, Кул тур но-исто риј ски
цен тар „Срп ска кру на” из Кра гу јев ца по ред пи-
сма у ко ме нас по зи ва на са рад њу ша ље нам и
при зна ње „Сло во љуб ве”. Ис ти чу да „Срп ска кру-
на” по сто ји већ 15 го ди на са основ ним ци љем
да бу де „са бор ник и чу вар на ци о нал не ба шти не
срп ског на ро да, да раз ви ја осе ћа ње за из вор но
ства ра ла штво, на ци о нал ну кул ту ру, ле по ту ду-
хов них и умет нич ких вред но сти, као и не го ва ње
и чу ва ње ма тер њег је зи ка, основ ног упо ри шта
иден ти те та јед ног на ро да”. На шем ли сту до де ли-
ли су су при зна ње „Сло во љуб ве” из ме ђу оста лог
и због то га што „из ла зи на ћи ри лич ном пи сму и
за очу ва ње и не го ва ње тра ди ци је и ба шти не”.

Сви ма за хва љу је мо на че стит ка ма и од зи ву, а
ком плет не ре зул та те ан ке те ће мо об ја ви ти у не-
ком од на ред них бро је ва, јер ан кет ни ли сти ћи
још сва ко днев но сти жу у ре дак ци ју.

В. А.
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Да ли сте зна ли ...

 – да се на нај ви шем вр ху Ава ле 

(511 м) на ла зи ла сред њо ве ков-

 на твр ђа ва Жр нов или Жр но ван? 

– да се у околини Кла до-

 – да Вр шац, град ви на и 

На вр ху су још Ри мља ни по ди гли 

ва, јед ног од нај по пу лар ни-

 му зе ја, мо же да се по ди чи 

утвр ду, а ка сни је су Ср би ту са зи да-

јих срп ских ле то ва ли шта на 

 са чак 17 мо сто ва, иако не ма 

ли твр ђа ву, ко ју су по том Осман ли-

кДу на ву, на ла зе оста ци чак 

х ре ку? Ве ћи на ових пре ле пих 
 гра ђе ви на са зи да на је пре 

ско ро два ве ка дуж ко ри та Ме си ћа, по то чи ћа ко ји у ду жи ни 

од че ти ри ки ло ме тра ви ју га кроз град ске ули це и ба ште.

 три твр ђа ве, две из рим ског 

до ба (Ди ја на, Пон тес) и јед не из осман лиј ског пе ри о да (Фе-

ти слам)?

 је про ши ри ле и оја ча ле за по тре бе 

 на па да на Бе о град. У гра ду је пре ма ле ген ди сто ло вао, у пе сма ма 

опе ва ни, Пор ча од Ава ле. Оста ци утвр ђе ња сру ше ни су ди на ми-

том 1934. го ди не да би се на том ме сту са гра дио ма у зо леј Спо ме-

ник Не зна ном ју на ку, чи ји је аутор ва јар Иван Ме штро вић.

– да је Бе о град, глав ни 

– да је нај по зна ти ји дво-

град Ср би је, је дан од нај-

рац у Ср би ји, Фан таст, пре 

ста ри јих гра до ва у Евро пи, 

100 го ди на по ди гао бо га-

стар ви ше од 7.000 го ди на? 

таш Бог дан Дун ђер ски на-

– да се у бли зи ни на се ља 
Пе ру ћац, на Дри ни, на ла зи 
ре чи ца Вре ло, ко ја је је дин-
стве на по сво јој ду жи ни од 
са мо 365 ме та ра, због че га 
јје у на ро ду по зна та и као „ре ка го ди на”. Вре ло је де сна при то ка 
Дри не, нај кра ћа је ре ка у Ср би ји и јед на од нај кра ћих у све ту.

Про стор око ве ли ких ре ка 

вод но из ина та, да би до ка-

Са ве и Ду на ва био је на се љен још у па ле о лит ском пе ри о ду. 
Из ста ри јег ка ме ног до ба по ти чу оста ци људ ских ко сти ју и 

зао да ни је бан кро ти рао? Дво рац, ко ји се на ла зи на 15 ки ло-
ме та ра од Бе че ја, уз све пра те ће објек те да нас је пре тво рен 
у хо тел са 12 дво кре вет них со ба, два апарт ма на, две кон фе-
рен циј ске са ле и јед ном све ча ном са лом, а у по дру му двор ца 
је ре сто ран. Ка пе ла по све ће на све том Ђор ђу, ко ју је та ко ђе је ре сто ран. Ка пе ла по све ће на све том Ђор ђу, ко ју је та ко ђе 
по ди гао Дун ђер ски, по но во је осве шта на, па се на овом ро-
ман тич ном ме сту ор га ни зу ју кр ште ња и вен ча ња. 

ло ба ња не ан дер та ла ца, про на ђе ни у ка ме но ло му код Ле шта-
на, у пе ћи ни на Чу ка ри ци и у бли зи ни Бај ло ни је ве пи ја це.

Ле ко ви те лет ње ми сли
На ре фе рен ду му мо је по ро ди це мо ру смо ре кли: „НЕ“!
Ле то је кри во за мој ми нус на ра чу ну.
Да не бих пли вао у ду го ви ма, пли вам на Ади Ци ган ли ји.
Кад сам ви део це не за пан си он на мо ру, ре као сам: „Мо ре,

марш!“
Кон траст: на мо ру се ку пам ма ло, а пла ћам мно го!
Не мо гу на мо ре имам МОРЕ про бле ма.

Ду шан Стар че вић

Мо лим за реч
Да ни су то ли ко ду ги да је сма њен про стор за по ску пље ња пре-

ко но ћи.
Хим на не за по сле них: „Има да на ка да не знам шта да ра-

дим”.
Ле кар ми пре по ру чио пли ва ње, али пли ва ње у ду го ви ма се не

ра чу на.
Пен зи о не ри има ју по пуст. Сва ког да на по пу шта ју но ву ру-

пу на ка и шу.
Но ви успех вла де. Сун це је овог ле та то пли је за 10 од сто у од-

но су на исти пе ри од про шле го ди не.
Уз’о де да свог уну ка, мет’о га на кри ло, па му дао па ре за

шко ла ри ну.
На мо ру сам код при ја те ља и је два сам ску пио па ре за раз глед-

ни цу, са мо да бих из нер ви рао ком ши ју.
Од це на здра ве хра не чо век се на чи сто раз бо ли.
Прог но за вре ме на: Ју тар ња тем пе ра ту ра 20, мак си мал на 38, у

во зи ли ма град ског пре во за 80.
Де јан Па та ко вић

Ди ја ман ти
На ши фуд ба ле ри су не бру ше ни ди ја ман ти. Ка ко игра ју,

тре ба их до бро из бру си ти.
Знам ја и за не ка бо ља вре ме на. О њи ма ми је че сто при чао

мој де да.
Пред Но ва ком, и на шља ци сви па су тра ву!
Кад је чуо да је глуп ко ли ко је те жак, по чео је да др жи стро гу

ди је ту.
Све је у гла ви. Тре ба ту не кад не што и по спре ми ти.
Је ди на ње го ва ве за са хри шћан ством је та што је ма тор као Би-

бли ја.
Ра ди ка ли зо вао сам про тест. Ре као сам же ни – ако на ста ви

да ме те ра да пе рем су до ве, не ћу ви ше да ку вам. 
Зо ран Т. По по вић

По се ја не ми сли 
Шта му вре ди што је ле то на пра гу, кад му је праг ис тру лио.  
У жи во ту је мно го то га на пра вио, а нај ви ше гре ша ка.
Ка кав је мо рал ни про фил љу ди ко ји ра де у жу тој штам пи?

Црн!
Кад обе стра не ми сле да су у пра ву, оне су у сва ђи.
По глед на свет му за кло ни ше они ко ји не ма ју соп стве ни. 

Не вен Ши ја ков


